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َض  َلُكمُ  َجَعَل  اَّللهُ الهِذي َرأ ََمءَ  َراًراقَ  اْلأ َرُكمأ  بِنَاءً  َوالسه َوَصوه
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  صدق اهلل العلي العظين
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  اإلهداءاإلهداء

ىى

  اإلهداءاإلهداء
بـ مم،ماظـدعو ممتواغفؿـرم،ماحلروفموػربتماظؽؾؿـاتممتؾعـرت،مسـدعامأعلؽتمباظؼؾممألخطمإػدائي

شريمعصدضةمألغينماغؿفقتمعنمإسدادماظرداظةموب مأرقافمبدأتمهوممعنمذطرؼاتمسزؼزةمحقــًاموضادـقةممم

ومظألشؾىمأخـطممأحقاغًا.مثالثةمأسوامموغقفمػيمعـدةماظوصولمإىلمػـا.مثالثةمأسواممػيماألصعبمػيماألشؾى.م

 :مإىلمإػدائي

 .موػاديماألعةم...مودقدماألئؿة..محمؿدمبـنمسؾـدماعمسؾقـهمعـنماعمأصضـلمصـالةموأ مممممممععؾمماظؾشرؼةم.

 تلؾقمم.

 إىلمعنمطؾؾهماعمباهلقؾةمواظوضارم...مإىلمعنمسؾؿينماظعطـا مدونماغؿظـارم...مإىلمعـنمااـلماكـهمبؽـلممممممم

غـيمبػضـؾهممماصؿكار...إىلمرعزماحلؽؿةمواحملؾةمواظعطا ...إىلماظذيمرباغيمصغرية...موتعفـدغيموشؿرم

وطرعــهمطؾرية...وذــفعينمسؾــىمعواصــؾةمدروماظعؾــممواظعؾؿــا م...عؿعــكماعمبصــقةماظؾــدنموساصقــةم

 اظـػس...موحلنماظعؿلمورولماألجل....مواظديماظعزؼز.

 إىلمرعزماظعطا ميفمػذهماحلقاة...مإىلمععـىماحلبمواحلـانمواظؿػاغي...مإىلمدرماظوجـود...إىلماظـممعـامممم

ةمادلوىلمسزمموجلماظؿوصققمواظـفاحمواهلداؼةمواظػالحميفمدؼينمودغقايموساضؾةمصؿؽتمتؾفجمباظدسا مدائؾ

 .أعريم...محػظفاماعمورساػاموجعؾفامتاجًامصوقمرؤودـا....ورزضينمبرػامعامحققت....أعيماحلؾقؾة

 عنمإىلمعنمبهمأطربموسؾقهمأسؿؿدم.....إىلمدـديم....مإىلماظشؿعةمادلؿؼدةماظممتـريمزؾؿةمحقاتيم...مإىلم

 بوجودهماطؿلؾتمضوةموحمؾةمالمحدودمهلا...مإىلمعنمسرصتمععهمععـىماحلقاةم.....مزوجيماحلؾقب

 إىلمغؾعماظطػوظةموصػائفام.....مإىلمربقعماظعؿرم.....إىلمعنمأرىميفموجـوػفممإذـراضهماظغـدم...موحؾـمممممم

ــذاتممممممم ــةم....إىلمأوالديمصؾ ــمماظطوؼؾ ــيميفمرحؾ ــربوامعع ــواموص ــنمهؿؾ ــؿؼؾلم....إىلمع ــديمادلل طؾ

 ......حػظفمماعمورساػمم......مأادموتاالموجـان

 خواتيماظؽرميات...أاح محقاتي.ـ..إىلمرؼ..واظـػوسماظربؼؽةم...ة..ـرةماظرضقؼـإىلماظؼؾووماظطاػ. 
 

 ، ، ، إلى كل هؤالء اهدي جهدي املتواضع
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  ذكرىوتقدورذكرىوتقدور

ىى

  شكر وتقديرشكر وتقدير
كم.....موالمتطقبماظؾقظاتمإهليمالمؼطقبماظؾقلمإالمبشؽركم.....موالمؼطقبماظـفارممإالمبطاسؿ

إالمبذطركم....موالمتطقبماآلخــرةمإالمبعػوكم.....والمتطقبماجلـةمإالمبرؤؼؿكم....مصؿؿعـاماظؾـفممم

صإغينمأذـؽرماعماظعؾـيماظؼـدؼرمأواًلموأخـريًامسؾـىمتوصقؼـهمبإهـاممػـذهممممممممم،مباظـظرمإىلموجفكماظؽرؼم

مفؿا.صفومـمسزموجلمـمأحقمباظشؽرمواظــا موأوىلمب،ماظرداظة
م

موأصؾيموأدؾممسؾىمأذرفماألغؾقا موادلردؾ مدقدغامحمؿدماهلاديماألع موبعـــــدم:م

ماغطالضًامعنمضوظهمسؾقهماظصالةمواظلالمم"معنمالمؼشؽرماظـاسمالمؼشؽرماعم"م

أتوجهمخباظصماظشؽرمواظؿؼدؼرمواظعرصانمإىلماظدطؿـور/مســـارفماآلشـــــامسؾىمعامهؿؾهمعنمجفـدمم

واظشؽرمعوصولمإىلمأسضا ماهلقؽةماظؿدرؼلقةمبؽؾقةماظرتبقـةمضلـمممم،معممادلوجهموادلرذدوصربمصؽانمغ

وأذـؽرماظلـقدماظـدطؿورمممم،مواظلادةمحمؽؿيماظدرادة،ماإلرذادماظـػليمجباععمماجلاععةماإلدالعقة

مـممعدؼرمعرطزمابنماظـػقسماظذيمصؿحمأبـواومعرطـزهمدللـاسدتيمسؾـىمممممم اظصقدالغيمحمؿودماظشقخمسؾي

م.مئياإلحصااظؿقؾقلممواألدؿاذمخؾقلمعؼدادماظذيمداسدغيميفم،مظدرادةأخذمسقـةما

وموصاً موتؼدؼرًامواسرتاصـًامأتؼـدممبـ كىمتؼـاتماظشـؽرمواظعرصـانمإىلمجـاععممجاععـةماظؼـدسمممممممممم

واظممأذرفمباظعؿلمبفامدلامضدعؿهمظـيمعـنمعؽؿؾـةمضقؿـةممممم،مادلػؿوحةمحاضـةماظعؾمموعـارةمادلؿعؾؿ 

دتينمطـريًاميفماظوصولمظؾدراداتماظلابؼةممطؿاموأذؽرمماألختمرباومأبـومموضاسدةمبقاغاتمرائعةمداس

وأذـؽرمم،مطؿقلمدلامضدعؿهمظيمأثـا مدرادممعنمعلاسدةموغصحموتوجقهمجعؾهماعميفمعقزانمحلــاتفام

األختمعـىمأبومزطريم)أممصقصل(ماظممداسدتينميفمترمجـةماظدرادـاتماألجـؾقـةمصؾـفامعـينمطـلممممممم

وأذؽرمطلماإلخوةمواظزعال مواألصـدضا ماظـذؼنمضـدعوامظـيماظعـونمواظؿشـفقعممممممماإلسزازمواظؿؼدؼرم.طؿام

مالنازمػذهماظدرادة.

 باهلل إال توفيقي وما

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؾاحـةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػؾةمحمؿدمخطاومخطاومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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  ملخصىالدرادةملخصىالدرادة

ىى

 الدراس  لخصم
هػػد ت هػػذد اسدرالػػا إسػػ  اس اػػرؼ  بػػ  اسابلاػػا  ػػمف يػػترة اسالػػـ ت س ةمػػرات اسدرالػػا اس  لػػما  

 ا ا  شػار سب اػرؼ  بػ   لػ لػاتكسػا ت ، تاالا سا ما سدى  م ا سف اس لاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة
إضا ا إس  اسكشؼ  ف سل تى اسرضػا  ػف ، االك ئاب( سدى أ راد اسام ا –اسخاؿ  –)اسقبؽ  كؿ سف

ت سار ػا سػدى تاػتد  ػرتؽ ، يترة اسالـ تاسك اءة االا سا ما سدى اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة
اسسلػػػ تى  –)اساسػػػر  ذات دالسػػػا إئيػػػائما  ػػػق يػػػترة اسالػػػـ  اػػػزى سبس ةمػػػرات اسدمسةرا مػػػا اس اسمػػػا:

  دد األ  اء(.- دد ل تات اسزتاج -اس ابمسق

تا  سػػػدت اس ائوػػػا ، تس ئقمػػػؽ أهػػػداؼ اسدارلػػػا الػػػ خدست اس ائوػػػا اسسػػػ    استيػػػ ق اس ئبمبػػػق  
األتسػ  سقمػاس ، ئمػث ااسػت   يػسمـ خسػس أدتات امػاس، االل  ا ا كأداة ألالػما ساسػا اسسابتسػات

، اسسظ ػر اساػػاـ، وبلوػا أ اػاد تهػق) اس اػػد اس  لػق(  قػرة ستز ػا  بػػ  23يػترة اسالػـ تسكت ػا سػػف )
تاسواسوػػا سقمػػاس اسخاػػؿ سكت ػػا سػػف ، (  قػػرة24تاسوا مػػا سقمػػاس اسقبػػؽ سكت ػػا سػػف )، اس اػػد االا سػػا ق(

، تاسخاسلػا سقمػاس اسك ػاءة االا سا مػا،  قػرة ( 25تاسرا اا سقماس االك ئػاب سكت ػا سػف )، (  قرة25)
اسوقا ، بلوا أ ااد تهق )اسض ط تاسسرت ا االا سا ما تاال  ااسما(  قرة ستز ا  ب  و23تسكت ا سف )
تط قػػت أدتات اسدرالػػا ، اسشػػاتر  ػػاس قص تيػػات ا اس تا ػػؽ تاس تايػػؿ االا سػػا ق(، ت تكمػػد اسػػذات

( اسرأة  دم ا سف سا سا اسدرالا. ت ـ  تزما األدتات  اػد اس ئقػؽ 38 ب   م ا ال طبل ما  ددها )
( اسػػرأة 162)  ػػا  خيػػائص لػػمكتس رما امػػدة  بػػ   م ػػا  شػػتائما اتاس ػػاسػػف يػػدا ا تو ا  ػػا ت س ا

  دم ا هق  دد  م ا اس ئث.

 ال خدست اس ائوا ألاسمب إئيائما س اددة س ئبمؿ ال اا ا أ راد اسام ا تهق:  

ت سااسػػؿ  "Pearsonاس كػػرارات تاسس تلػػطات اسئلػػا ما تاس لػػب اسسئتمػػا ت سااسػػؿ ار  ػػاط  مرلػػتف ""
، ا اس ي ما  مر اسس لاتماػتساادسا ا ساف سب ازئ، ساف  رتاف سب ازئا اس ي ما اسس لاتماار  اط ل مر 

سام  ػػمف ( ار) تػت اس ئبمػؿ اساػػاسبق ت  ئبمػؿ اس  ػامف األئػػادب ت اخ  ػ، تسااسػؿ ار  ػاط أس ػػا كرت  ػاخ
 .سل قب مف"

 :  بينت نتائج الدراسة ما يميوقد 

تكا ػػػت  لػػػ ا ا  شػػػار ، %(65الػػػا تيػػػبت إسػػػ  ) لػػػ ا ا  شػػػار اسقبػػػؽ  ػػػمف أ ػػػراد  م ػػػا اسدر  .1
 %(.59.7أسا  ل ا االك ئاب  تيبت إس  )، %(54.5اسخاؿ سدم ف)



 

 

 ِ 

 

  ملخصىالدرادةملخصىالدرادة

ىى
ئمث ائ ؿ ، (%43.5سل تى اسرضا اسااـ  ف يترة اسالـ سدى  م ا اسدرالا تيؿ إس ) .2

 بػق ذسػؾ اس اػد اس  لػق اسػذب ، %(49.9اس اد االا سا ق اسسر  ا األتس   تزف  لػ ق اػدرد )
تائ ػػؿ اسسظ ػػر اساػػاـ اسسر  ػػا األخمػػرة  ػػتزف ، %(44.3سسر  ػػا اسوا مػػا  ػػتزف  لػػ ق )ائ ػػؿ ا

 %(.37.9 ل ق ادرد )

ئمػث أف  اػد ، %(60.1اسسل تى اسااـ سبك اءة االا سا ما سػدى  م ػا اسدرالػا تيػؿ إسػ  ) .3
 بق ذسؾ  اػد اسشػاتر ، %(72.6اسوقا ت تكمد اسذات ائ ؿ اسسر  ا األتس   تزف  ل ق ادرد )

 قص تيػػػات ا اس تا ػػػؽ االا سػػػا ق تاس تايػػػؿ اسػػػذب ائ ػػػؿ اسسر  ػػػا اسوا مػػػا  ػػػتزف  لػػػ ق  ػػػاس
تاػػاء  اػػد اسضػػ ط تاسسرت ػػا االا سا مػػا تاال  ااسمػػا  ػػق اسسر  ػػا األخمػػرة  ػػتزف ، %(60.9)

 %(.48.5 ل ق )

 كبسػػا ، تاػػتد  بلاػػا  كلػػما ذات دالسػػا إئيػػائما  ػػمف سقمػػاس يػػترة اسالػػـ تك بػػا اسالػػـ .4
 لـ ا خ ض سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ.زادت ك با اسا

ت اتد  بلاا طردما ذات دالسػا إئيػائما  ػمف سقمػاس يػترة اسالػـ ت ػمف  اػد اسطػتؿ سػدى  .5
  كبسا زاد طتؿ اسالـ كبسا ار  ا سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ.،  م ا اسدرالا

اد تزف  كبسػا ز ، تاتد  بلاا  كلما داسا إئيػائما   ػمف سقمػاس يػترة اسالػـ ت تزف اسالػـ .6
 اسالـ كبسا ا خ ض سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ.

 -)اسقبػؽ ت ػمف كػؿ سػفتاتد  بلاا  كلػما ذات دالسػا إئيػائما  ػمف سقمػاس يػترة اسالػـ  .7
 االك ئاب(. –اسخاؿ 

 ترة اسالـ تاسك اءة االا سا ما.ا ذات دالسا إئيائما  مف سقماس يتاتد  بلاا طردم .8

 ة اسالـ سػدى  م ػا اسدرالػا  اػزى سبس ةمػرات اس اسمػا دـ تاتد  رتؽ داسا إئيائما   ق يتر  .9
  دد ل تات اسزتاج ػ  دد األ  اء(. –اساسؿ -اسسل تى اس ابمسق –)اساسر 

 وفي ضوء نتائج الدراسة خرجت الباحثة بمجموعة مف التوصيات والمقترحات: 

 : التوصيػػات:أوالً 
  

ةذمػػا سسلػػا دة اس لػػاء اسبل ػػق ق  م زتمػػد اسسل شػػ مات تاسامػػادات  سرشػػدمف   لػػممف تأخيػػائ .1
ا سسلا د  ف مادما ت بلاشتذسؾ  اسؿ  راس  إر ، را ات   لماماا مف سف زمادة استزف تاضط

 تسلا د  ف س ق ؿ ذتا  ف. ، سبتيتؿ سبتزف اسسواسق
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  ملخصىالدرادةملخصىالدرادة

ىى
تسئاتسػػا سلػػا د  ف ، إرشػػاد اس لػػاء اسبل ػػق ماػػا مف سػػف أ كػػار لػػب ما ئػػتؿ يػػترة أالػػاس ف .2

 اس  لما اس ق متاا   ا. ب  اس ةبب  ب  اسيات ات 

تسػػمس  قػػط سؤلس ػػات  ػػؿ ساسمػػا ، اساسػػؿ  بػػ   شػػرة وقا ػػا اسػػت ق  طػػرؽ اس ةذمػػا اسيػػئمئا .3
تيػػػتال  ، ا اسااساػػػات ػػػسػػػرترا   طب، شػػػرائل اسسا سػػػا ا  ػػػداء   طب ػػػا اسسػػػدارس  اسمػػػا سرائب ػػػا

 .سب ئات اساسرما األك ر

 ادة استزف.إ بلسما س ت ما األ راد  سضار اس دا ا تزمأف  قـت ئسبلت  .4
 ثانيػًا: المقترحػات: 

 ػق ضػتء ، إاراء اسسزمد سف اس ئتث اسسلئما تاسدرالات ال كساال  سبا د اسذب  دأ ػ  اس ائوػا
 ئااا إسػ  اسسزمػد  ػق اسدرالػات ، ئمث  رى اس ائوا أف هذد اس ئا )اس دم ات(، سا ا   ت إسم  درال  ا

 شػكؿ ( اسسػرأة اس دم ػا) زة  ػق اس طػرؽ س ػذد اس ئػا ظػرا  ال  قػار اس ػراث اس ظػرب  ػق اطػاع  ػ، تاس ئتث
تذسؾ سبتاػتؼ  بػ  سشػكبل  ـ تاساسػؿ  بػ  اسخ ػض سػف ئػد  ا ، تاستطف اسار ق  شكؿ  اـ، خاص

 ت شسؿ:، تسااسا  ا

س مػػاف أوػػر ، درالػػات سلػػ ق بما  بػػ   ئػػات  سرمػػا سخ ب ػػا تسا ساػػات درالػػما س  ام ػػا إاػػراء .1
 سالـ تاسقبؽ تاالك ئاب تاسخاؿ.اس دا ا  ب  كؿ سف اسرضا  ف يترة ا

االضطرا ات اس  لػما ػ  قػدمر اسػذات ػ اسشػاتر ) استاتؼ  ب  ستضت ات   ابؽ   ذد اس ئا كػ .2
  اسذ ب(

إاراء درالات    اتؿ اسكشؼ  ف ط ماا  طتر يترة اسالػـ سػدى اسسػرأة سػف سرئبػا  سرمػا  .3
 إس  أخرى.



 

 

 س 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

ىى

Abstract 

 The aim of the current study is to investigate the relationship 

between body image and psychological and social variables among obese 

women in Gaza Strip, to explore the percentage of (anxiety- shyness-

depression among the targeted sample,to state the satisfaction level of body 

image and the social competence among those obese women and to find 

out whether there are significant differences of the body image according to 

the following variables:( age- educational level- number of marriage years- 

number of children). 

  In order to carry out an investigation about these aims, a total 

number of 162 obese women were engaged in this research by answering a 

questionnaireS that consisted of one main questions with 5 sub-questions.  

All of the participants, whose age varied from 25 to 45 years old, were 

randomly selected and asked to answer the questionnaire either in their 

offices or at homes. 

 Quantitative data were collected through the questionnaire 

administered to those obese women, and therefore were entered to SPSS 

program for the sake of analysis. The analysis process consisted of 

quantitative procedures. Both comparative and descriptive statistics were 

used to analyze and present the data.  Mean, standard deviation and 

significance level of mean differences were calculated across the data 

analysis procedures. 

 The major results produced by this study were as follows : 

According to the overall results, it was concluded  that; first, the majority 

of the obese women were dissatisfied with their body images. Second, an 

inverse relationship between the body image; on the one hand and anxiety, 

shyness,and depression on the other hand, was observed. Finally, the 

relationship between body image and both weight and body mass was a 

positive relation while the relationship between body image and the body 

height was an inverse relationship. 

 However, demographic factors showed no significant differences; 

they had no effect on body image among the participants. 
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  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

ىى

 قائم  احملتويا 

 رقـ الصفحة المحتوى
 أ  آما ارآ ما
 ب  اإلهداء

 ج  شكر ت قدمر
 د  سبخص اسدرالا

Abstract  ز 
 ح  اائسا اسسئ تمات
 ؿ اائسا اساداتؿ
 س اائسا اسسبلئؽ

 الفصؿ األوؿ
 1 اإلطار العاـ لمدراسة

 2 اسسقدسا
 4 سشكبا اسدرالػا
 5 أهػداؼ اسدرالػا

 5 رالػاأهسمػا اسد
 7  رضمات اسدرالػا

 8 سيطبئات اسدرالػا
 10 ئدتد اسدرالػا

 الفصؿ الثاني
 11 اإلطػػػػار النظػػػػػري

 12 المتغير األوؿ  صػػورة الجسػػـ
 13 سقدسػا

 14 س  ـت يترة اسالـ
 15 أهسمػا يترة اسالـ

 17 االخ بل ات  مف اسا لمف  ق يترة اسالـ
 18 ساسرمايترة اسالـ تاسسرائؿ ا
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  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

ىى

 رقـ الصفحة المحتوى
 19 سكت ات يترة اسالـ
 21 أ ااد يػترة اسالـ

 22 اساتاسؿ اس ق  ؤور  ق  ست ت كتمف يترة اسالـ
 25 المتغير الثاني  القمؽ

 26 سقدسػا
 26 س  ـت اسقبؽ

 28 اس ػرؽ  مف اسقبؽ تاسخػتؼ
 29 اس  لمر اس لمتستاق سبقبؽ

 30 أل اب اسقبؽ
 32 أ ػتاع اسقبؽ
 34 بؽأ ػراض اسق

 35 اس ظرمات اسس لرة سبقبؽ 
 37  اقمب  اـ  ب   ظرمات اسقبؽ

 38  ػبلج اسقبؽ
 39 اسقبؽ سف س ظػتر إلبلسق 
 42 المتغير الثالث  االكتئاب

 43 سقدسػػػا
 44 س  ـت االك ئاب

 45 اس ػرؽ  مف اسئزف تاالك ئاب
 45 سػدى ا  شار سرض االك ئاب

 47 أ ػراض االك ئاب
 48 االك ئاب كسا تي  ا اسقرآف أ راض

 49 أل اب االك ئاب
 51 اسس ظتر اإللبلسق ألل اب االك ئاب

 52  ظرمات   لمر االك ئاب
 54 اس اقمب  ب  اس ظرمات
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  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

ىى

 رقـ الصفحة المحتوى
 55  ػبلج االك ئاب

 56  بلج االك ئاب  ب  ضتء اسك اب تاسل ا
 57 المتغير الرابع  الخجؿ

 58 سقدسػا
 58 س  ـت اسخاؿ

 61  مف اسخاؿ تاسئماء اس ػرؽ
 62 سكت ػات اسخاؿ
 63 أل ػاب اسخاؿ
 65 أشكػاؿ اسخاؿ
 66 أ ػراض اسخاؿ

 68 اس ظرمات اسس لرة سبخاؿ
 69 تلائؿ  بلج اسخاؿ االا سا ق

 71 المتغير الخامس  الكفػػػاءة االجتماعيػػة
 72 سقدسػا

 72 س  ـت اسك اءة االا سا مػا
 74 الا سا ما تاسس ارات االا سا مااسابلاا  مف اسك اءة ا

 75 اسس ارات تاسلسات اس ق م س ا   ا ذتب اسك اءة االا سا ما
 76 ا  قاد اسك اءة االا سا ما

 78   اير تسكت ات اسك اءة االا سا ما
 80 المتغير السادس  البدانػػػة

 81 سقدسػػػا
 81 س  ـت اس دا ػػا

 82 اا تف تزف اسالـ
 82 لـ اس شربسكت ػات اسا

 83 سا هق كسما اسدهف اس ق ماب اس خبص س  ا
 MBI 83سؤشػر ك بػا اسالـ 
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  قائمةىالمحتوواتقائمةىالمحتووات

ىى

 رقـ الصفحة المحتوى
 84 أل اب اس دا ػػا
 87 أ ػتاع اسلس ػا

 88 أضػرار اس دا ػا تسضا  ا  ا
 90 استااما سف اس دا ػا ت بلا ا

 الفصؿ الثالث
 91 الدراسػػات السابقػػػة

 92 سقدسػػػا
 92 يترة اسالـ أتال : درالات   اتست

وا ما  : درالػات   اتست يػػترة اسالـ ت  بلا  ا  اسس ةمرات اس  لما سبدرالا )اسقبػؽ 
 ػ االك ئاب ػ اسخاؿ (

100 

 111  اقمب  ب  اسدرالات اسلا قا
 الفصؿ الرابع

 113 الطريقػة واإلجػػراءات

 114 س    اسدرالا
 114 سا سػا اسدرالػا
 115  م ػا اسدرالػا

 118 تات اسدرالػاأد
 145 األلاسمب اإلئيائما اسسل خدسا  ق اسدرالا

 الفصؿ الخامس
 146 نتائج الدراسة وتفسيرهػػا

 147 اإلاا ا  ف ألئبا اسدرالا
 152  رضمات اسدرالػا
 164 أتال : اس تيمػػات
 164 وا مػا : اسسق رئػات
 165 اسسيادر تاسسرااا

 179 اسسػػػػبلئػػػؽ
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  قائمةىالجداولقائمةىالجداول

ىى

 دا  قائم  اجل

 رقـ الصفحة الجدوؿ ـ
 115 متضل  دد ل تات اسزتاج سدى أ راد اسام ا (1ادتؿ راـ )
 116 متضل اس ئات اساسرما أل راد اسام ا (2ادتؿ راـ )
 116 متضل سدى تاتد أط اؿ سدى اس لاء  ق اسام ا (3ادتؿ راـ )
 117 متضل  دد األط اؿ  ق اسام ا (4ادتؿ راـ )

 (5ادتؿ راـ )
اءات تيػػػػػػ ما ئػػػػػػتؿ أ اػػػػػػاد اسالػػػػػػـ سػػػػػػدى اس لػػػػػػاء إئيػػػػػػ

 اس دم ات  ق اطاع  زة
117 

 117 متضل سدى  سؿ اس لاء اس دم ات  ق اسام ا  (6ادتؿ راـ )
 118 متضل اسسؤهؿ اسابسق أل راد اسام ا (7ادتؿ راـ )

سي ت ا  تاسؿ اسدراا األتس  س  تد سقماس يترة اسالـ  (8ادتؿ راـ )
 دتمر أل راد اسام اا ؿ اس دتمر ت اد اس 

121 

 (9ادتؿ راـ )
ساػػػػػػاسبلت االر  ػػػػػػاط  ػػػػػػمف أ اػػػػػػاد سقمػػػػػػاس يػػػػػػترة اسالػػػػػػـ  

 122 تاسدراا اسكبما سبسقماس

 (10ادتؿ راـ )
ساػػػػػػاسبلت االر  ػػػػػػاط  ػػػػػػمف  قػػػػػػرات اسااسػػػػػػؿ األتؿ )اس اػػػػػػد 

 122 اس  لق( تاسدراا اسكبما سب اد

 (11ادتؿ راـ )
ا ق )اسسظ ػػػػر ساػػػاسبلت االر  ػػػاط  ػػػػمف  قػػػرات اسااسػػػػؿ اسوػػػ

 123 اسااـ( تاسدراا اسكبما سب اد

 (12ادتؿ راـ )
ساػػػػػاسبلت االر  ػػػػػاط  ػػػػػمف  قػػػػػرات اسااسػػػػػؿ اسواسػػػػػث )اس اػػػػػد 

 123 االا سا ق( تاسدراا اسكبما سب اد

 (13ادتؿ راـ )
م ػػػمف   ػػػائ  أخ  ػػػار سػػػاف ت  ػػػق سبكشػػػؼ  ػػػف اس ػػػرتؽ  ػػػمف 

 124 س خ ضق تسر  اق اسدراات  ق سقماس يترة اسالـ

 (14ؿ راـ )ادت 
ساػػاسبلت أس ػػا كرت  ػػاخ تاس ازئػػا اس يػػ ما أل اػػاد سقمػػاس 

 125 يترة اسالـ

 (15ادتؿ راـ )
ساػاسبلت اسو ػػات  طرمقػا اس ازئػػا اس يػ ما سسقمػػاس يػػترة 

 اسالـ
125 

 127سااسبلت االر  اط  مف  قرات سقماس اسقبؽ تاسدراا اسكبمػا  (16ادتؿ راـ )
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  قائمةىالجداولقائمةىالجداول

ىى

 رقـ الصفحة الجدوؿ ـ
 سبسقماس

 (17ادتؿ راـ )
ئ  أخ  ػػػار سػػػاف ت  ػػػق سبكشػػػؼ  ػػػف اس ػػػرتؽ  ػػػمف م ػػػمف   ػػػا

 س خ ضق تسر  اق اسدراات  ق سقماس اسقبؽ
128 

 (18ادتؿ راـ )
ساػػػػاسبلت االر  ػػػػاط  ػػػػمف  قػػػػرات سقمػػػػاس اسخاػػػػؿ تاسدراػػػػا 

 اسكبما سبسقماس
131 

 (19ادتؿ راـ )
م ػػػمف   ػػػائ  أخ  ػػػار سػػػاف ت  ػػػق سبكشػػػؼ  ػػػف اس ػػػرتؽ  ػػػمف 

 اسخاؿس خ ضق تسر  اق اسدراات  ق سقماس 
132 

 (20ادتؿ راـ )
ساػػاسبلت االر  ػػاط  ػػمف  قػػرات سقمػػاس االك ئػػاب تاسدراػػا 

 اسكبما سبسقماس
135 

 (21ادتؿ راـ )
م ػػػمف   ػػػائ  أخ  ػػػار سػػػاف ت  ػػػق سبكشػػػؼ  ػػػف اس ػػػرتؽ  ػػػمف 

 س خ ضق تسر  اق اسدراات  ق سقماس االك ئاب
136 

 (22ادتؿ راـ )
سك ػػػػاءة سيػػػػ ت ا  تاسػػػػؿ اسدراػػػػا األتسػػػػ  س  ػػػػتد سقمػػػػاس ا
 االا سا ما ا ؿ اس دتمر ت اد اس دتمر أل راد اسام ا

140 

 (23ادتؿ راـ )
ساػػاسبلت االر  ػػاط  ػػمف أ اػػاد سقمػػاس اسك ػػاءة االا سا مػػا  

 تاسدراا اسكبما سبسقماس
141 

 (24ادتؿ راـ )
ساػػػػػػػاسبلت االر  ػػػػػػػاط  ػػػػػػػمف  قػػػػػػػرات اس اػػػػػػػد األتؿ اسضػػػػػػػ ط 

 اسكبما سب ادتاسسرت ا االا سا ما تاال  ااسما تاسدراا 
141 

ساػػاسبلت االر  ػػاط  ػػمف  قػػرات اس اػػد اسوػػا ق )اسوقػػا ت تكمػػد  (25ادتؿ راـ )
 اسذات( تاسدراا اسكبما سب اد

142 

 (26ادتؿ راـ )
ساػػػػػاسبلت االر  ػػػػػاط  ػػػػػمف  قػػػػػرات اس اػػػػػد اسواسػػػػػث )اسشػػػػػاتر 
 اس قص تيات ا اس تا ػؽ االا سػا ق تاس تايػؿ( تاسدراػا 

 اسكبما سب اد
142 

 (27ـ )ادتؿ را
م ػػػمف   ػػػائ  أخ  ػػػار سػػػاف ت  ػػػق سبكشػػػؼ  ػػػف اس ػػػرتؽ  ػػػمف 
س خ ضػػػػػػػػق تسر  اػػػػػػػػق اسػػػػػػػػدراات  ػػػػػػػػق سقمػػػػػػػػاس اسك ػػػػػػػػاءة 

 االا سا ما
143 

 144 سااسبلت أس ا كرت  اخ أل ااد سقماس اسك اءة االا سا ما (28ادتؿ راـ )
 147م مف اسس تلطات اسئلا ما تاال ئرا ات اسسامارما تاألتزاف  (30ادتؿ راـ )
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  قائمةىالجداولقائمةىالجداول

ىى

 رقـ الصفحة الجدوؿ ـ
االك ئػاب( سػدى  -اسقبػؽ -ما سسقامس اسدرالا )اسخاػؿاس ل 

 اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة

 (31ادتؿ راـ )
م مف اسس تلطات اسئلا ما تاال ئرا ات اسسامارما تاألتزاف 
اس لػػ ما سسقمػػػاس يػػػترة اسالػػػـ سػػػدى اس لػػػاء اس ػػػدم ات  ػػػق 

 اطاع  زة
149 

 (32ادتؿ راـ )
 ئرا ػػػػػػػات اسسامارمػػػػػػػا م ػػػػػػػمف اسس تلػػػػػػػطات اسئلػػػػػػػا ما تاال  

تاألتزاف اس لػػ ما سسقمػػاس اسك ػػاءة االا سا مػػا تأ اػػادد سػػدى 
 اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة

150 

 (33ادتؿ راـ )

متضػػػػل   ػػػػائ  سيػػػػ ت ا سااسػػػػؿ ار  ػػػػاط  مرلػػػػتف سدرالػػػػا 
 –اسخاػػؿ  –اسابلاػػا  ػػمف يػػترة اسالػػـ تكػػؿ سػػف )اسقبػػؽ 

س لػػػاء اسك ػػػاءة االا سا مػػػا( سػػػدى  م ػػػا سػػػف ا –االك ئػػػاب 
 اس دم ات  ق اطاع  زة

152 

 (34ادتؿ راـ )
متضػػػػل   ػػػػائ  سيػػػػ ت ا سااسػػػػؿ ار  ػػػػاط  مرلػػػػتف سدرالػػػػا 

اسك بػػػػػا(   –اسػػػػػتزف  -اسابلاػػػػػا  ػػػػػمف أ اػػػػػاد اسالػػػػػـ )اسطػػػػػتؿ
 تيتر   سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة

155 

 (35ادتؿ راـ )
   ائ   ئبمؿ اس  امف األئادب سكشؼ اس رتاات  ق دراات
سقمػػػػاس يػػػػترة اسالػػػػـ  اس لػػػػ ا سب ئػػػػات اساسرمػػػػا  سب لػػػػاء 

 اس دم ات  ق اطاع  زة
157 

 (36ادتؿ راـ )
  ائ   ئبمؿ اس  امف األئادب سكشؼ اس رتاات  ق دراات 
سقمػػػػػاس يػػػػػترة اسالػػػػػـ  اس لػػػػػ ا سلػػػػػ تات اسػػػػػزتاج سب لػػػػػاء 

 اس دم ات  ق اطاع  زة
159 

 (37ادتؿ راـ )
شؼ اس رتاات  ق دراات   ائ   ئبمؿ اس  امف األئادب سك

سقمػػػػػاس يػػػػػترة اسالػػػػػـ  اس لػػػػػ ا سبسؤهػػػػػؿ اسابسػػػػػق سب لػػػػػاء 
 اس دم ات  ق اطاع  ػػزة

160 

 (39ادتؿ راـ )
  ائ   ئبمؿ اس  امف األئادب سكشؼ اس رتاات  ق دراات 
سقمػػػػػػاس يػػػػػػترة اسالػػػػػػـ  اس لػػػػػػ ا ساػػػػػػدد األ  ػػػػػػاء  سب لػػػػػػاء 

 اس دم ات  ق اطاع  زة
163 

م



   

 

 س 

 

  قائمةىالمالحققائمةىالمالحق

ىى

 قائم  امل حق
 

رقـ  الممحؽ ـ
 الصفحة

 180 اائسا  ألساء اسلادة اسسئكسمف ألدتات اسدرالػػػا   (1سبئؽ راـ )
 181 رلاسا  ئكمـ أدتات اسدرالا   (2سبئؽ راـ )
 191 اسرلاسا اسستا ا سبام ا اسسل  د ا )االل  ا ا  شكب ا اس  ائق(   ( 3سبئؽ راـ )
 197 ا اس ائث ل مؿ س س (4سبئؽ راـ )
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  الفصل األول الفصل األول 
  اإلطار الؼام للدراستاإلطار الؼام للدراست

 
 مم.ادلؼدعـــــــة

 مم.عشؽؾةماظدرادـــــة

 مم.أػدافماظدرادـــــة

 م.أػؿقةماظدرادــــــة

 مم.صرضقاتماظدرادـــة

 م.عصطؾقاتماظدرادة

 حدودماظدرادـــــة. 
م

م
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  الفصلىاألولالفصلىاألول

ىى

 الفصؿ األوؿ 
 اإلطار العاـ لمدراسة

 

 المقدمة:
 طسل أف  كتف  م  دائسا  سئط األ ظار ، ـ  ق إطار  لم  اا سا قامش هذا اسااسم"

   س ا سذا  ا ماد سف اسس ةمرات اسس سا  ق ،    ـ  أشكاس ا تأتزا  ا تيتر أالاس ا، تستضا االه ساـ
ت اد اسذات اسالسما أت سا مطبؽ  بم "يترة اسالـ" ، اس تا ؽ اس  لق تاالا سا ق سدم ا كأ راد

Body Image اسسئددات اسس سا سس  ـت اسذات سدى اس رد." سف 

ف كا ت اإل ػاث ، تاسشمتع  سدى اسذكتر تاإل اث، تيترة اسالـ خايما   لـ  االل سرارما  تا 
 اإل اث م شئف ، تئ   ئلالما سيترة أالاس ف  ف ُ ظرائ ف سف اسرااؿ، ت سئميا     ئميا  أكور 

 (.154: 2004، أكور اه ساسا   تزف تشكؿ أالاس ف.) امد

ئمػػث مراػػا ، أف مكػػتف اال شػػةاؿ تاسقبػػؽ ئػػتؿ اسسظ ػػر اسالػػسق شػػائا  ػػمف اإل ػػاث تط ماػػق
تاس أكمد اسس اسغ ، ار سق تؿ اآلخرمفمذسؾ إس  اس ظرة االا سا ما ت أكمدها  ب  اسااذ ما اسالسما كسا

ترة  مػػ  سػػف اا ػػب اسسا سػػا تاأل ػػراد  بػػ  اسسظ ػػر اسالػػسق تاسبمااػػا اس د مػػا اػػد مػػؤدب إسػػ   كػػتف يػػ
 Peters,M.A&Phelps,L,2001:283)..)اسالـ اسلب ما

أظ ػرت  70-18سػفارهف سػ بػ   لػاء أسرمكمػات   ػراتح أ  1993  ق درالا أارمػت  ػاـ  
 .)284: 2004، سـ مكف راضمات  ف أتزا  ف.) ملتب (%46)اس  ائ  أف  ل ا 

يػػػترة اس ػػػق تذسػػػؾ ت قػػػا  سب، ت ئػػػرص اسسػػػرأة  بػػػ  أف   س ػػػا  يػػػترة الػػػسما اذا ػػػا تسق تسػػػا
اسػذب ماػد اػذا ا   ػق تاػت ساػمف سػف اسػزسف  اسشػكؿ اسسرأة   ئث  ػف  ػتع اسالػـ أت ،  ئددها اسوقا ا

رأة اساسمبػػا  ػق اسساضػق هػػق اس ػق  سمػؿ إسػػ  سػ بقػد كا ػت اسيػػترة اسسوبػ  سب، ت ػق إطػار وقا ػا سام ػػا
 (.74: 2004، ت ق استات اسئاضر اسيتر اسسواسما هق اس ئا ا.)اساملتب، اس بلء اسالـ

تمػػرى لػػمستف دب  ت ػػتار أف "  قػػداف اسوقػػا  ػػق اسالػػـ مػػؤدب إسػػ   قػػداف اسوقػػا  ػػق اسػػ  س""   
 بػػػ  ئمػػػاة اس لػػػاء ت  ػػػا بل  ف  ػػػق أوػػػرا  ك مػػػرا  يػػػترة اسالػػػـ  اسػػػتزف ت متسػػػد  ػػػدـ اسرضػػػا  ػػػف ئمػػػث

  ضػػػػسف يػػػػترة اسالػػػػـ االه ساسػػػػات اسس ةرلػػػػا  ػػػػق خ ػػػػرات اس لػػػػاء  ػػػػتزف تشػػػػكؿ  ئمػػػػث، اسسا سػػػػا
 اس لػاء ، س أومر اسرلائؿ اسسا ساما  خيػتص اس ئا ػا  ػق ئمػا  ف دراكا  فاتمشسؿ هذا ، أالاس ف

تاأليػػدااء تاإلخػػتة ،   بقػػمف رلػػائؿ ال     ػػق  ػػف يػػترة أالػػاس ف سػػف سيػػادر ارم ػػا سوػػؿ استاسػػدمف
تيػ ا ا األزمػاء ، تاس ب زمػتف  ات  ػق اسساػبلت ػأت سف سيادر أكور شػستال  كاإل بل، تزسبلء اساسؿ
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ىى
ق  مػػرت كومػػرا   ػػق س  ػػتـ اسسػػرأة سيػػترة الػػس ا ئمػػث أيػػ ئت اس لػػاء  لػػا  سبتيػػتؿ سب ئا ػػا اس ػػ

 كسواؿ ساساؿ يترة اسالـ.

تاػػػد أف اسسضػػػامقات اس ػػػق   اػػػرض س ػػػا  (Thompson,J.1995)  ػػػق درالػػػا سػػػػ ومس لػػػتف 
 اس  اة سف األلرة تاألاراف  ل ب تز  ا  ل ـ  ق تاتد رؤما لب ما سدم ا  ف الس ا.

 ط رضػػػػا اس ػػػػرد أت  ػػػػدـ رضػػػػاد  ػػػػف يػػػػترة الػػػػدد  سػػػػا ميػػػػدرد اآلخػػػػرتف سػػػػف أئكػػػػاـ تمػػػػر  
كػؿ هػذد ، تسكف أهسم     ػأ   سػف  ظػرة اآلخػرمف، أب أف اسالد سمس س سا   ئد ذا  ، ت قممسات    

اساتاسػػؿ  زمػػد سػػف  لػػ ا اسقبػػؽ سػػدى اس لػػاء خايػػا إذا كا ػػت اس ابمقػػات ئػػتؿ أالػػاس ف  يػػدر سػػف 
زمد سف شاترها  االك ئاب تئ   اسخاؿ سسا م، رزا   ق ئما  ف كشرمؾ اسئماةأشخاص مبا تف دترا   ا

 .فس االأشكاؿ أسف 

( بػػػ  ساست ػػػا سػػػف طاس ػػػات ااساػػػا ئبػػػتاف س ؤكػػػد أف اس  مػػػات 2001تاػػػاءت درالػػػا  امػػػد)
 اس ػػا  سػػا  ظ ػػر  بػػم ف أ ػػراض االك ئػػاب  لػػ ب ، اسبل ػػق سػػدم ف  ػػدـ رضػػا  ػػف شػػكؿ تتزف اسالػػـ

 ض ط استزف. شب ف  ق سئاتسا 

أف ه اؾ  بلاا  مف يترة اسالـ ت اػض اسس ةمػرات اس  لػما تهػذا سػا   اد اس ائواتسف ه ا  
سف طاس ػات ااساػا اطػر  (119( ئمث أارمت  ب   م ا اتاس ا)1994  اتس   درالا  بق تاس ماؿ)

ئػد ميػائ    ػاستزف اسزا، ت تيؿ اس ائواف إس  أف اسش ما اسس رطا تاسلس ا ار  طت  ػاسقبؽ تاالك ئػاب
اسقبؽ كبسػا ا  زسػت  ػ ضػبل   ػف اسشػاتر ، اك ئاب   ماا سيترة اسالـ  مر اسسر ت ػا  لػ ب اسلػس ا

   اتؿ اسطااـ.

ئمػػث الئظػػت أف ، ت  ػػاء   بػػ  هػػذد اسساطمػػات تال شػػاار اس ائوػػا هػػذد اسسشػػكبا سػػف ئتس ػػا
تز ػا  زائػدا   اػد  خايػا   ػدسا مكلػ ف، اس لاء اس دم ات اسس زتاات مكتف يترة لػب ما  ػف أالػاس ف

كسػػا أ  ػف كػف مسبػػف سبلك ئػاب تاسخاػؿ سػف أشػػكاؿ أالػاس ف تاسقبػؽ ئمػػاؿ ، اسػزتاج تا  اػاب األط ػاؿ
هػػػػذا تالئظػػػػت اس ائوػػػػا  ػػػػدرة ، اػػػػدر  ف  بػػػػ  إ قػػػػاص أتزا  ػػػػف تيػػػػات ا الػػػػ ااد  ف سبػػػػتزف اسسوػػػػاسق

، الػا أهسمػا خايػااسدرالات اسار ما اسخايػا  يػترة اسالػـ تار  اط ػا  زمػادة اسػتزف سسػا ماطػق اسدر 
سػػذا  سػػدت اس ائوػػا س لػػبمط اسضػػػتء  ػػق هػػذد اسدرالػػا  بػػ  زمػػػادة استزف)اس دا ػػا( تأورهػػا  بػػ  يػػػترة 

 اسالـ ت اض االضطرا ات اس  لما كاسقبؽ تاسخاؿ تاالك ئاب. 
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 مشكمة الدراسػة: 
ف  ػػاسسرأة كػػائ،  ا  ػػر يػػترة اسالػػـ سػػف أدؽ اس  ايػػمؿ اس ػػق   ػػـ اسسػػرأة ت ػػؿ ت وقػػؿ كاهب ػػا 

 كمػؼ إذا  ،  ػق اسسظ ػر اساػاـ تاسيػترة اسخارامػا اخاي، ئمئب اساساؿ تمي ت سبكساؿ  ق كؿ ش
ئدث ت ةمرت يترة اسالـ  سا  ي ت إسمػ  سػا تاػتد اس ضػائمات اس ػق أيػ ئت  يػؼ اس ئا ػا أت 

ت  ئػػدد سشػػكبا اسدرالػػا  ػػق سار ػػا هػػؿ  ػػؤور يػػترة اسالػػـ  ػػق اسئاسػػا ، اسرشػػااا رسػػزا  ساسػػاؿ األ وػػ 
 سا   هؿ  تاد  بلاا  مف يترة اسالـ تكؿ سف اسقبػؽ تاسخاػؿ تاالك ئػاب تاسك ػاءة ، لما سبسرأةاس  

ا   ئدد  ق اسلؤاؿ اسرئمس س اد أف اسدرال، االا سا ما سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة
 اس اسق: 

افية لػدى عينػة مػف  ما العبلقة بيف صورة الجسـ وبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية و الديمغر 
 النساء البدينات في قطاع غزة ؟

 الفرعية التالية :  سئمةوينبثؽ مف التساؤؿ الرئيس األ 

 االك ئاب(  مف  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة؟  -اسخاؿ -سا  ل ا ا  شار) اسقبؽ .1

 اسرضا  ف يترة اسالـ سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة؟سا سل تى  .2

 اسك اءة االا سا ما سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة؟سل تى سا  .3

دى  م ا سػف اس لػاء اس ػدم ات  ػق ساسطتؿ ػ استزف ػ اسك با( تيتر   ) سا اسابلاا  مف أ ااد اسالـ .4
 اطاع  زة؟ 

 -اسخاػػػػؿ - ػػػػمف يػػػػترة اسالػػػػـ ت كػػػػؿ سػػػػف) اسقبػػػػؽ هػػػػؿ  تاػػػػد  بلاػػػػا ار  اطمػػػػ  داسػػػػا إئيػػػػائما   .5
 سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة؟( اءة االا سا مااسك  -االك ئاب

 -اسسلػػػ تى اس ابمسػػػق -هػػػؿ  تاػػػد  ػػػرتؽ داسػػػا إئيػػػائما   ػػػق يػػػترة اسالػػػـ  اػػػزى سس ةمػػػر) اساسػػػر .6
  دد األ  اء(. - دد ل تات اسزتاج  -اساسؿ
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 ة: ػداؼ الدراسػأه
 ة عف تساؤالتها المتعمقػة بما يمي: ػهدفت الدراسة لئلجاب

االك ئػاب(  ػمف  م ػا سػف  اس لػاء اس ػدم ات  -اسخاػؿ -)اسقبػؽ رؼ  ب   لب ا  شػار كػؿ سػفاس ا .1
  ق اطاع  زة. 

سػػدى  م ػػا سػػف ( اسك ػػاءة االا سا مػػا –)اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ اسكشػػؼ  ػػف سلػػ تى كػػؿ سػػف .2
 اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.

سدى  م ا سف اس لاء اس ػدم ات اسك با( تيتر    -استزف -اسطتؿ) سار ا اسابلاا  مف أ ااد اسالـ .3
  ق اطاع  زة. 

 االك ئػػاب(، اسخاػػؿ، اسكشػػؼ  ػػف اسابلاػػا االر  اطمػػا  ػػمف يػػترة اسالػػـ تاسس ةمػػرات اس  لػػما)اسقبؽ .4
 .سدى  م ا اسدرالا

اسكشؼ  ف اسابلاا االر  اطما  مف يترة اسالػـ ت اسس ةمػر االا سا ق)اسك ػاءة االا سا ما(سػدى  .5
 . ق اطاع  زة م ا سف اس لاء اس دم ات 

اس ارؼ  ب  اس رتؽ اسداسا إئيائما   ق يػترة اسالػـ سػدى  م ػا سػف اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  .6
 ػدد لػ تات  -اساسػؿ -اسسلػ تى اس ابمسػق - زة تاس ق  ازى سبس ةمرات اسدمسةرا مػا اس اسمػا:)اساسر

  دد األ  اء(. -اسزتاج 

 ة الدراسػة: ػأهمي
 األهمية النظريػة: 

تسف وقا ا  ر مػا إسػ  أخػرى تهػذا سػا مضػ    بػ  ، لـ  خ بؼ سف وقا ا إس  أخرىإف يترة اسا .1
 سئاتسػػا استاػػتؼ  بػػ  كم مػػا إدراؾ س  ػػتـ يػػترة اسالػػـ سػػدى  م ػػا سػػف ، اسرلػػاسا أهسمػػا خايػػا

تسار ا اسابلاػا  ػمف يػترة اسالػـ تس ةمػرات اسدرالػا اػد  لػ ـ  ػق ، اس لاء اس دم ات اس بلطم مات
 اسسرأة تزمادة ائ راس ا سذا  ا تالس ا.سكا ا  ب اد م مد د س ا  ق  ازمز إسقاء اسضتء  ب  اتا
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  الفصلىاألولالفصلىاألول

ىى
  يدى هذد اسدرالا سسشكبا   لما هاسا سـ  ئظ  االه ساـ اسكا ق تخايا  ق اس مئا اسار ما  .2

سسا مااؿ اسستضتع م س ا ، سف آوار لب ما س ا تهق يترة اسالـ سدى اس لاء اس دم ات تسا
 اس بلطم ق  اسا تسب ئث اسابسق خايا. اسادة تمضمؼ سبسا سا 

استاتؼ  ب  سدى  أومر يترة اسالـ  ب  االضطرا ات اس  لما كاسقبؽ تاسخاؿ تاالك ئاب سدى  .3
  م ا اسدرالا.

االك ئاب( سدى اس لاء  -اسخاؿ – كشؼ اسدرالا اسئاسما  ف  لب ا  شار كؿ سف)اسقبؽ  .4
 ب  ئد  بـ  - مئا اسار ما  ق هذا اسسااؿ سسا ماد إضا ا ئمث ال  تاد أرااـ  ق اس، اس دم ات
 اس ائوا.

اس ئا اساسرما اس ق اخ ار  ا اس ائوا سام ا اس ئث هف أس ات تسر مات أاماؿ تس ف دتر سؤور  ق  .5
تسف األهسما  سكاف أف مكف أيئاء   لما  كق مؤدمف دترهف   ا بما ، اساسبما اس ر تما تاس ابمسما

 ت ااح.

 ؿ ، هق اس دا ا تسا س ا سف آوار لب ما سمس  قط  ب  اسئاسا اسيئماس ااشا اضما هاسا أال ت  .6
 سبسرأة.ت ب  اسيامد اس  لق خايا 

 ألهمية التطبيقيػة: ا

  اء سقاممس  ورب سك  ا االخ  ارات اس  لما كاخ  ار يترة اسالـ سدى اس لاء ذتات استزف  .1
 سخاؿ تاالك ئاب اس ااـ  ف اس دا ا.ت سقاممس  قمس اسقبؽ تا، تسقماس اسك اءة االا سا ما، اسزائد

ترة اسالـ سدى سياساسؿ  ب  إ داد  راس  إرشادما مسكف أف  لا د  ب   ادمؿ اإلدراؾ اسلب ق  .2
 اس لاء األاؿ رضا  ف يترة أالاس ف.

تئ   اس لاء اسس زتاات ، اساسؿ  ب  إرشاد طاس ات اسااساات تاس  مات اسسق بلت  ب  اسزتاج .3
،  دتات(  أهسما سئا ظ  ف  ب  ألبتب ئماة يئما – شرات  –ضرات كؿ استلائؿ)  ر سئا

 بقد أو  ت اسدرالات أف األ  اء ، تا   ا  ف أللس  ةذما يئما تيئمئا س ف تأل راد ألر  ف
 مروتف اساادات اسةذائما اسخايا  األهؿ.
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  الفصلىاألولالفصلىاألول

ىى
سسلػػا دة ورائمػػا ت  بلامػػا ت إرشػػادما ا تظمػػؼ   ػػائ  اسدرالػػا سػػف خػػبلؿ  ػػراس   ر تمػػا ت  ستمػػا ت  .4

 اإلضػا ا إسػ  ابلػات إرشػادما ، اس لاء اس دم ات  ب   خ مؼ أتزا  ف تاستيػتؿ سبػتزف اسسوػاسق
تاس قبمؿ سف سؤشرات اسقبػؽ تاالك ئػاب ، ادهفأالت ق ؿ ،  لا دهف  ب  ال اادة اسوقا  أ  ل ف

تذسػػؾ سػػف أاػػؿ   سمػػا  قػػدمر ذات ستاػػب ملػػا دهف  بػػ   ئقمػػؽ اس تا ػػؽ ، اس ااسػػا  ػػف اس دا ػػا
 اس  لق تاسيئا اس  لما.

   ائ  اسدارلا اسئاسما اد  كتف  تاة سدرالات أخرى  ق هذا اسسااؿ. .5

 فرضيات الدراسػة: 
 االك ئاب(  مف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة . -اسخاؿ -)اسقبؽ    اتت  ل ا ا  شار .1

سسل تى  ف ا ا خ اض سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ سدى  م ا اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة .2
 .إئيائما  اسسامارب اسسئدد 

   اتت سل تى اسك اءة االا سا ما سدى  م ا اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة. .3

اسك با( تيتر   سدى  م ا -استزف - تاد  بلاا ار  اطم  داسا إئيائما  مف أ ااد اسالـ)اسطتؿ .4
 سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.

 -االك ئاب -اسخاؿ-ف يترة اسالـ تكؿ سف) اسقبؽ تاد  بلاا ار  اطم  داسا إئيائما  م  .5
 اسك اءة االا سا ما( سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.

 -اساسؿ -اسسل تى اس ابمسق - تاد  رتؽ داسا إئيائما   ق يترة اسالـ  ازى سس ةمر)اساسر  .6
 (. دد األ  اء - دد ل تات اسزتاج 
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  الفصلىاألولالفصلىاألول

ىى

 مصطمحات الدراسػة:
 راسة المصطمحات التالية: وتتضمف الد  

 ورة الجسـ: ػ. ص1 

، "اسيػترة اس ػق مكت  ػا اسشػخص  ػق  قبػ   ػف الػس  ت كػتف ستا ػا أت لػػاس ا تعػرؼ بننهػا
: 2008، تهػػػق   ػػػأور  اساتاسػػػؿ اس  لػػػما تاسوقا مػػػا تاالا سا ما")  ػػػد اس  ػػػق، ئقمقمػػػا أت  مػػػر ئقمقمػػػا

190.) 

 ػا  يػتر  قبػق أت يػتر ذه مػا مكت  ػا (  أ 10: 1996، ) ك ػا ق تاس مػاؿويعرفها كؿ مػف
اس رد ت ل ـ  ق  كتم  ا خ رات اس رد ت ل ـ  ق  كتم  ػا خ ػرات اس ػرد سػف خػبلؿ سػا م اػرض سػ  سػف 

 أئداث ت ستااؼ ت  اء  ب  ذسؾ  إف يترة سالـ اا با سب ادمؿ تاس طتمر.

"االه ساسػات سيػترة اسالػـ  أ  ػا  (199: 1999، ديػوتتبنى الباحثة في دراسػتها تعريػؼف فا  
ت  اس ئا ػػػا كيػػػ ا امػػػدة سػػػات  سوػػػؿ  ػػػق االه سا،  ػػػتزف تشػػػكؿ اسالػػػـ اسس ةرلػػػا  ػػػق خ ػػػرات اسئمػػػاة

تاإل ػػػػراط  ػػػػق اسطاػػػػاـ سقا ػػػػؿ اسااذ مػػػػا ، ت ػػػػدـ اسرضػػػػا  ػػػػف اسػػػػتزف تاسقبػػػػؽ سػػػػف زمػػػػادة اسػػػػتزف، سبئمػػػػاة
 . تا  قاص استزف سقا ؿ رلائؿ  م شخيما  ف اس ئا ا"، اسالسما

 . القمؽ: 2

ر   ماػػا  تاػػا   دمػػد خطػػر سلػػ س أ ػػ  ئاسػػا  ػػت ر شػػاسؿ ت  (484: 2005، هػػرافعرفػػ ف ز   
  ابق أت رسزب اد مئدث تميائ  ا  ستض تأ راض   لما تالسما.

ماػا ق ، رةا" ئاسا سف  دـ االر مػاح تاس ػت ر اسشػدمد اس ػا    ػف خ ػرة ا  ااسمػا  مػر لػويعرؼ بننػ 
، )اسساامطػػا تاسقسػػش".رؼ اسلػػ ب استاضػػل سػػ دتف أف ماػػ، س  ػػا اس ػػرد   ػػدسا مشػػار  خػػتؼ أت   دمػػد

2009  :255.) 

 ت ر داخبق سا اإلئلاس  اسختؼ ظاهرة   لما خ ما   سمز  تاتد وتعرف  الباحثة إجرائيًا بنن : 
تسق ػػتؿ  ئػػت ظػػرتؼ سام ػػا سوػػؿ ستاا ػػا اسسخػػاطر  تس تاػػا  ػػؿتهػػذا شػػاتر ط ماػػق ، ت ػػدـ اسرائػػا

 إ لاف.م ارض س ا كؿ اسالدما تاسسا تما تشدائد اسئماة اس ق 
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ىى
 . االكتئػاب: 3

 أ ػػ  ئاسػػا   لػػما أت سا تمػػا   لػػـ  سشػػا ر ا كلػػار اسػػ  س  (18: 1990، عرفػػػ فالعيسوي    
ت ػق اسئػاالت اساسمقػا سػف ، ت قداف األسؿ تاسشاتر  اسكلؿ تاالل رخاء تاس بلدة تاسشاتر  اػدـ اسقمسػا

  دـ اسقدرة  ب  اس تـ .االك ئاب تاسكآ ا اد مشار اسسرمض   قداف اسش ما ت 

، "ئاسػا  يػم  ا  ػاسئزف تاال ق ػاض ت ر سػا  اسمػأس أئما ػا   وتعرؼ الباحثػة االكتئػاب إجرائيػًا بننػػ 
 ضػبل   ػف سػا ميػائ  ا سػف ه ػتط  ػق سلػ تى األداء اسالػسق تاس  لػق ، سا ه تط ئاد  ػق اسسػزاج

 تاساقبق".

 . الخجػؿ: 4

رضػػ  سستاػػؼ اا سػػا ق ساػػمف م قػػدد اسقػػدرة  بػػ  أف " شػػاتر م  ػػاب اس ػػرد   ػػد  اويعػػرؼ بننػػ    
 (.8: 2007، ) اا ر.مل امب ال اا ا  تا قما  ااد اسستاؼ اسذب متاا  "

ذا سا أياب اإل لػػ"سفي حيف يعرف  خميفة بنن     ،   مامقػ   ػف ستاا ػا اسئمػاةاف  إ ػرض خطمرا 
 (.3: 2001، ) خبم ا.تمااؿ اإل لاف س طتما  كومر اس ردد تاس  مب تاس  ب ؿ تاالر  اؾ"

 لػ ب  ػدـ وق ػ  ، " ا  اػاؿ ميػمب اس ػرد  ػق ستااػؼ سام ػاوتعرؼ الباحثة الخجػؿ إجرائيػًا بننػ    
تمسمػؿ سبل لػئاب سػف أسػاـ ،  مشار  ادـ اسرائا تاالر  اؾ،    ل  أت شاترد  اس قص  ق شقء سامف

 امؽ  تايب  سا اآلخرمف" .تم، سسا مؤور لب ا   ق ئما  ، تمي ل أكور  رددا  تا طتاء  ، اآلخرمف

 . الكفاءة االجتماعية:5

، " اسقدرة  ب  سااساا اسستااؼ االا سا ما اسس  ت ا   ا بمػاتعرؼ الكفاءة االجتماعية بننها
تمػػػدخؿ  ػػػق هػػػذد اسك ػػػاءة االلػػػ قبلؿ اسػػػذا ق سب ػػػرد تآدا ػػػ  ، تاسس ػػػارة  ػػػق اسابلاػػػات اس م مػػػا اسشخيػػػما

 (.288: 2007، االا سا ما")لبمساف
ؿ سػا اآلخػرمف إاػادة اال يػاؿ تاس تايػتعرؼ الباحثػة الكفػاءة االجتماعيػة إجرائيػا بننهػا:"و 

 .ذد اسستااؼ"هتاس يرؼ  سا م  الب سا ، ت  ـ سشا رهـ تاسقدرة  ب  اراءة اسستااؼ االا سا ما

 . النسػاء البدينات: 6

 (.49-25 سرها  مف  ا تاس ق م راتحػت قيد اس ائوا  اس لاء  ق هذا اس ئث)اسسرأة اسس زتا -
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ىى
( تذسػؾ ئلػب 30ت قيد   ا اس ائوا كؿ لمدة كا ت ك با اسالـ سػدم ا أك ػر أت  لػاتب ) ة:ػالبدان - 

 (.6: 2003، )أسمف ساادسا ك با اسالـ.

 حدود الدراسػة: 
  اتست اسدرالا خسس س ةمرات: تهق يترة اسالـ ت بلا ػ   كػؿ سػف )اسقبػؽ الحد الموضوعي:  .1

 تاسك اءة االا سا ما(. تاسخاؿ تاالك ئاب
يػػر اسدرالػػا  بػػ  اس لػػاء اس ػػدم ات اسبل ػػق مئضػػرف إسػػ  سركػػز ا ػػف اس  ػػمس   ق الحػػد البشػػري: .2

 ت مادات تكاسا اسةتث سبلائمف سراكز اسيئا اسااسا.

ت ئدمدا   ق اطاع  زة اسسئا ظا استلػط   ػق ،  ـ  ط مؽ االل  ا ا  ق  بلطمف الحد المكاني: .3
 . ات تكاسا اسةتث اسخايا  اسيئا اسااساسركز ا ف اس  مس ت ماد

 (.2012/2013 ـ  ط مؽ اسدرالا  ق اسااـ اسدرالق) الحد الزماني: .4
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    الثانيالثاني  الفصلالفصل

  النظـــــريالنظـــــري  اإلطــــاراإلطــــار

 

 

 

 مم.األول:مصــورةماجللممؿغريدلا

 اظـاغي:ماظؼؾــــــقمؿغريدلا. 
 م.اظـاظث:ماالطؿؽــاومؿغريدلا 
 ـلاظرابع:ماخلفـــمؿغريدلا. 
 م.اخلاعس:ماظؽػا ةماالجؿؿاسقــةمؿغريدلا 
 اظلادس:ماظؾداغـــةمؿغريدلا. 

م

م

م

م
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ىى

م

م

م

  األ   تغريامل
  اجلسةة  صةةور 

 

 

 

 مم.عؼدعــــة

 م.عػفوممصـــورةماجللم 
 أػؿقـةمصــورةماجللم. 
 االخؿالفمب ماجلـل ميفمصورةماجللم. 
 صــورةماجللمموادلراحلماظعؿرؼـة. 
 م.عؽوغاتمصــورةماجللم 
 أبعـادمصــورةماجللم. 
 م.اظعواعـلماظممتؤثرميفممنوموتؽوؼنمصـورةماجللم 

م

م
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  الفصلىالثانيالفصلىالثاني

ىى

 األوؿ تغيرالم
 صػورة الجسـ

 ة:ػمقدم
، ُماد س  تـ اسػذات سػف اسس ةمػرات اسس سػا تاس ػق  ػؤور  ػق اس تا ػؽ اس  لػق تاالا سػا ق سب ػرد

سئػػػددات اسس سػػػا " سػػػف اس"body imageت اػػػد اسػػػذات اسالػػػسما أت سػػػا مطبػػػؽ  بمػػػ " يػػػترة اسالػػػـ 
 سس  ـت اسذات سدى اس رد.

اػػػد مئػػػدد شػػػاترد  ػػػق ذسػػػؾ استاػػػت  اسلػػػرتر أت ،   يػػػتر اس ػػػرد سذا ػػػ  اسالػػػسما  ػػػق تاػػػت سػػػا
ا اػد مكػتف أهػـ سػف ػ  يتر اسشخص سئاس ػ  اسالسمػ،  اسئمتما أت اس  تر،  اسقتة أت  اسضاؼ،  األسـ

 .(165: 2000، رد تأئالمل ) مؾػئاس   اسالسما اس ابما  ق  ئدمد سشا 

تمظ ػػػر هػػػذا ، ت سسػػػا ال شػػػؾ  مػػػ  أف يػػػترة اسالػػػـ  شػػػةؿ ئمػػػزا  ك مػػػرا  سػػػف اه سػػػاـ اساسمػػػا
كسا مظ ػر هػذا ، االه ساـ  ق ئرص اس رد  ب  أف مظ ر  ق أئلف يترة  ق  مف األ راد اآلخرمف

 االه ساـ  ق اساادات اسمتسما.

 يػػترة اسالػػـ ،   لػػمات باػػب يػػترة اسالػػـ دترا  س سػػا   ػػق سػػدى  س ػػا اسشػػخص  اسيػػئا اس
كسػػا  ػػر  ط  ػػ اض أ ػػراض االك ئػػػاب ، اسلػػب ما  ػػؤور  بػػ  اسك ػػاءة االا سا مػػا تاسالػػػسما سبشػػخص

تضػػػاؼ اسيػػػئا اسالػػػسما تاسشػػػاتر  ػػػاسااز تاال  ػػػراب ت اػػػض ، تاسقبػػػؽ ت قرمػػػر اسػػػذات اسسػػػ خ ض
 (.Allen&Unwing,2003:1-2اسلبتكمات  مر اسيئما.)

،  مف اسسراهقمف تاسراشػدمف أمضػا   اسسظ ر اسالسق شائااال شةاؿ تاسقبؽ ئتؿ ا ي ا شما ت 
تاس أكمػد ، تؿ اآلخرمف تمراا ذسؾ إس  اس ظرة االا سا ما ت أكمدها  ب  اسااذ ما اسالسما كسامار سق

ا اػد مػػؤدب إسػ   كػػتف ػراد  بػ  اسسظ ػػر اسالػسق تاسبمااػػا اس د مػػاسس ػاسغ  مػ  سػػف اا ػب اسسا سػػا تاأل ػ
د مزمػػػػػػػػػػػد ذسػػػػػػػػػػػؾ سميػػػػػػػػػػػؿ إسػػػػػػػػػػػ  ئػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػا ملػػػػػػػػػػػس  اضػػػػػػػػػػػطراب تاػػػػػػػػػػػ، يػػػػػػػػػػػترة اسالػػػػػػػػػػػـ اسلػػػػػػػػػػػب ما

 .(,2001:283Peters.M&Phelps).اسالـ

، رة سػػدى اساسمػػامػػتسػػف ذسػػؾ م ضػػل س ػػا أف يػػترة اسالػػـ تاسسظ ػػر اسالػػسق س سػػا أهسمػػا ك 
تمئ ػؿ سركػز ، ـ ػات ذسؾ ماد س  تـ يترة اسالـ سف اسس اهمـ األلالما  ق اسابـت اإل لا ما  تاػ  

 سساايرة تاس ئبمؿ اس  لق  تا  خاص.اسيدارة  ق اس بل ا ا
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يترة اسالـ س  تـ س ادد األ ااد م ضسف اس قممـ اسػذا ق سبالػـ تاال ااهػات  ئػت اسسظ ػر ت 
ت باب يترة اسالـ سف ئمث اسرضا ، اسسشا ر  ئت اسسظ ر تم ضسف هذا اسس  تـ أمضا  ، اسالسق

 اسئماة اس  لما سؤل راد.أت  دـ اسرضا دترا  ك مرا   ق 
al.2004:108)                                                              Cash,T.F et). 

 مفهوـ صورة الجسـ: 
، سػػف اسس ػػاهمـ اس ػػق مخ بػػؼ اس ػػائوتف ئػػتؿ  ارم  ػػا  Body image اػػد يػػترة اسالػػـ 

إس  أف يترة اسالـ سملت سارد اسسظ ر اسخاراق سبشخص  ؿ هق أ سػؽ سػف  Pruzinskتمشمر 
إال أ  ػػا   ضػػسف ،  قػػد م  ػػـ اسػػ اض أف يػػترة اسالػػـ سػػا هػػق إال اسسظ ػػر اسخػػاراق سبشػػخص، ؾذسػػ

 يػػترة اسالػػـ   ةمػػر   ماػػا ساتاسػػؿ س اػػددة ذا مػػا ، تهػػق سملػػت وا  ػػا، اا  ػػا  إدراكمػػا  تآخػػر لػػبتكما  
 (.Pruzinsk,2004:72-73) .تاا سا ما توقا ما   ر سرائؿ اساسر اسس ااا ا

 ارض ساست ػا سػف اس ارم ػات اس ػق سػف اسسسكػف أف  بقػق اسضػتء  بػ  ت ئاتؿ اس ائوا أف  
 تذسؾ كسا مبق: ، س  ـت يترة اسالـ

 عرؼ كاش صورة الجسـ بننها : ي

ته ػاؾ ، "   اء س ادد األ ااد م ضسف اإلدراؾ اسذا ق تاال ااهات اسس ابقا  اسسظ ر اسالػسق
مػػمـ ) اسرضػػا أت  ػػدـ اسرضػػا( تأهسمػػا سظ ػػراف ألالػػماف سبل ااهػػات  ئػػت اسسظ ػػر اسالػػسق تهسػػا اس ق

 (.Cash,T.F,et al.,2004:180اسسظ ر اسالسق سف اس ائما اس  لما.)

 أ  ػػا اسيػػترة اسذه مػػا سب ػػرد  ػػف  كتم ػػ  اسالػػسا ق  (134: 2001فػػي حػػيف يعرفهػػا أنػػورف
د   الػػؽ هػػذ، ت  ئػػدد هػػذد اسيػػترة  اتاسػػؿ: شػػكؿ أاػػزاء اسالػػـ، تك ػػاءة األداء اسػػتظم ق س ػػذا اس مػػاف

 تاساا ب االا سا ق سيترة اسالـ .، تاسك اءة استظم ما سبالـ، تاسشكؿ اسااـ سبالـ، األازاء

ا  كت  ػا  ػف أالػاس ا ػإس  أ  ا يػترة ذه مػ (583: 1989ويذهب كؿ مف جابر وكفافي ف
ككػػػػؿ  سػػػػا  م ػػػػا اسخيػػػػائص اس مزمقمػػػػا تاسخيػػػػائص استظم مػػػػا) إدراؾ اسالػػػػـ( تا ااها  ػػػػا  ئػػػػت هػػػػذد 

 اسخيائص " 
 سا اس ارمؼ اسلا ؽ ت ذهب إس  أف يترة اسالـ هق :  رػتتفؽ شقيو 

اراق أت  ػق سكت ا ػػ  خػ  لػتاء  ػق سظ ػرد اسػرد  ػف السػػػاس ػ ا مكت  ػاػترة ذه مػا ت قبمػػ" يػ
و ػات ك اء ػػ، اسداخبمػا تأ ضػػائ  اسسخ ب ػػا تسػا اػػد ميػػائب ،  ػتادر ػػ   بػ   تظمػػؼ هػذد األ ضػػاء تا 
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: 2009، ) شػػقمر.ا  ػػف  بػػؾ اسيػػترة اسذه مػػا سبالػػـػأت لاس ػػ ا ااهػػات ستا ػػا تسشػػا ر أذسػػؾ سػػف 

121.) 

يػػػترة اسالػػػـ  أ  ػػػا اسيػػػترة اسذه مػػػا اس ػػػق مئسب ػػػا اس ػػػرد  ػػػف  ويعػػػرؼ باترسػػػوف و خػػػروف
تس ذد اسيػترة ، س ضس ا اسئاـ تشكؿ اسالـ تا ااها    ئت شخيم   سف اس ائما اسالسما، سظ رد

تسكػػتف تاػػدا ق أت كمػػؼ مشػػار اس ػػرد  اػػاد ، س سكػػتف سار ػػق أت كمػػؼ مػػرى اسشػػخص الػػ سكت ػػاف:
 (.Peterson,C.B.et al, 2004:139سظ رد اسالسق.)

، " اسيترة اس ق مكت  ا اسشخص  ق  قبػ   ػف الػس  ت كػتف ستا ػػا أت لػاس ااػوتعرؼ بننه
: 2008، تهػػق   ػػأور  اساتاسػػؿ اس  لػػما تاسوقا مػػا تاالا سا مػػا ")  ػػد اس  ػػق، ئقمقمػػا أت  مػػر ئقمقمػػا

190) 
 ػػق  ارمػػؼ يػػترة اسالػػـ إسػػ  أ  ػػا ا اػػاد اسػػذات  (Cusack,2000:23ويػػذهب كوسػػاؾ ف

خايا ئاس  تشكب  تاساسػ  هػذا اس ارمػؼ ذكػر وبلوػا أ اػاد  سيػترة ، س ادد األ ااد  ئت الـ اس رد
 اسالـ تهق ئاـ تشكؿ تاساؿ اسالـ.

س ائوا ئػتؿ  بلاػا تذسؾ الف هذا اس ارمؼ م  الب سا درالا ا دػوتتبنى الباحثة تعريؼ فاي
( يػػترة اسالػػـ  أ  ػػا " االه ساسػػات  ػػتزف 199: 1999، حيػػث يعػػرؼف فايػػد، يػػترة اسالػػـ  ػػاستزف

، ت  سوػػؿ  ػػق االه ساسػػات  اس ئا ػػا كيػػ ا امػػدة سبئمػػاة، تشػػكؿ اسالػػـ اسس ةرلػػا  ػػق خ ػػرات اسئمػػاة
،  مػػػا اسالػػػسماتاإل ػػػراط  ػػػق اسطاػػػاـ سقا ػػػؿ اسااذ، ت ػػػدـ اسرضػػػا  ػػػف اسػػػتزف تاسقبػػػؽ سػػػف زمػػػادة اسػػػتزف

 تا  قاص استزف سقا ؿ رلائؿ  م شخيما  ف اس ئا ا "
تخمػػص الباحثػػة ممػػا سػػبؽ إلػػى أف صػػورة الجسػػـ مػػا هػػي إال صػػورة ذهنيػػة نكونهػػا عػػف 

وما نعتقػد  عػف نظػرة ايخػريف ، وهي مستمدة مف أحاسيسنا الباطنة وخبراتنا االنفعالية، أجسامنا
تضػمف جوانػب لمظهػر الخػارجي لمشػخص إال أنهػا توهنػا نجػد أف صػورة الجسػـ ليسػت فقػط ا، لنا

 أخرى إدراكية وسموكية.

 ة صورة الجسـ: ػأهمي
، ( أف سظ ػػػػر اسالػػػـ سػػػف األسػػػػتر اسرئملػػػما اس ػػػق  شػػػػةؿ  ػػػاؿ اسكومػػػػرمفCashمػػػرى كػػػاش )

ر تاس ظػرة اسداخبمػا  ػ خػ ص  اس ػأومرات االا سا مػا سبسظتمظ ر ذسؾ ابما   ػق اس ظػرة اسخارامػا اس ػق 
إسػػ  اس اػػارب أت اسخ ػػرات اسشخيػػما اس ػػق  خػػ ص  ػػاسسظ ر أت  سػػا م ػػدت  بمػػ  اس ػػرد  ػػق اس ػػق  شػػمر 

 استااا .
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تاس ظرة اسداخبمػا  سا اهػا استالػا هػق سػا أطبػؽ  بمػ   بسػاء اسػ  س سػا ملػس   يػترة اسالػـ 

Body image   تاس سممػز  ػمف اس ظػرة اسداخبمػا تاس ظػرة اسخارامػا ما  ػر ذت أهسمػا  اسةػا أل  ػا  ػرى
 (.107: 2003، ) اسدلتاق.ل ا  اسطرمقا اس ق مرا ا   ا اآلخرتفأ  

ت اد أف ساظـ اس اارب تاسخ ػرات اسس ابقػا  اسالػـ  اس لػ ا ساػدد ك مػر سػف األ ػراد سشػئت ا 
تألف سظ ػػر اسشػػخص اسالػػسق سػػ  ،  االلػػ ماء تاسلػػخط ت ػػدـ اسرضػػا تاال شػػةاؿ اسزائػػد أت اسس ػػاسغ  مػػ 

 اتد  بلاا هاسا  مف  قممسا  ا ألالاس ا تئاس  ا اس  لما. دتف أد   شؾ م  رض ت ، أهسم  

   ػػػػػػػػػػػػػػق سلػػػػػػػػػػػػػػل تالػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػترة اسالػػػػػػػػػػػػػػـ أاػػػػػػػػػػػػػػراد كػػػػػػػػػػػػػػاش تم لػػػػػػػػػػػػػػ د ت اا ػػػػػػػػػػػػػػد
(Cash,winstead&Jand(1986 تا يػػػ ت ،  ضػػسف  ػػػدة   ػػتد س ئدمػػػد اسئاسػػػا اسػػ  س اا سا مػػػا

أظ ػر ، ا سػا قاس  تد  بػ   قػدمر اسػذات تاسرضػا  ػف اسئمػاة تاالك ئػاب تاستئػدة تسشػا ر اسق ػتؿ اال
اسسلػػل أف األشػػخاص ذتب اس قممسػػػات االماا مػػا  ػػػف يػػترة أالػػػاس ـ ئققػػتا  تا قػػػا    لػػما  اا سا مػػػا  

ت ػػق اسسقا ػػؿ أتسئػػؾ ذتت اسسشػػا ر اسلػػب ما  ػػف يػػترة أالػػاس ـ ئققػػتا سلػػ تمات أد ػػ  سػػف ، س الػػ ا  
 (.James,1997:107اس تا ؽ اس  س اا سا ق)

اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ هػػت سيػػدر ال خ ػػاض س  ػػـت  ر ك ػػا ق تاس مػػاؿ إسػػ  أف  ػػدـتمشػػم
 (.14: 1996، اس رد ت قدمرد سذا  ) ك ا ق تاس ماؿ

ت اد أف يترة اسالـ االماا ما  لا د األشخاص  ػق رؤمػا أ  لػ ـ اػذا مف تهػذا ضػرترب 
 األشػػخاص اسػػذمف مئ ػػتف أ  لػػ ـ تم كػػرتف  أ  لػػ ـ  بػػ   ئػػت اماػػا ق ، س سػػت اسشخيػػما اس اضػػاا

 (.Stacy,2000: 8ل مكت تف أكور يئا.) ب  األرا

كسا أف  دـ اسرضا  ف اسالـ سدى اإل لاف م ر ب  بم  اسكومر سف اسسشكبلت اس  لما اس ق 
ت  شأ هذد اسسشكبا   دسا ال م تا ؽ شكؿ اسالـ سا سػا ماػد سواسمػا  ،  ؤدب إس   شتمش يترة اسالـ
 (.181: 2002، ئلب  قدمر اسسا سا.)األ يارب

 ا ا إسػ  أف  ؤكػػد أ ػ   ػق كومػر سػف األئمػػاف مكػتف اسس  ػتـ اسلػب ق سبػذات راااػػا  تهػذا سػا مػد
تسف وـ تاتد  بلاا طردما  ػمف  ػدـ اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ ، إس   شتد يترة اسالـ تاضطرا  ا

 (.5: 2004، تاسس  ـت اسلب ق سبذات.)  امد
كما تػرى ، تنا االجتماعيةوترى الباحثة أف صورة الجسـ تؤثر معرفيًا وانفعاليًا عمى تفاعبل 

لػذا فمػف السػهؿ أف تػؤثر صػورة جسػـ الشػخص ، بنف صورة الجسـ ذات طػابع اجتمػاعي ونفسػي
بؿ وربما ترتبط باضطرابات نفسػية كثيػرة كػالقمؽ واالكتئػاب والعزلػة ، عمى حالت  النفس اجتماعية

 االجتماعية وغيرها.
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 االختبلفات بيف الجنسيف في صورة الجسـ:  
، إذ أ  ػػا  ػػبلـز سرائػػؿ اساسػػر اسسخ ب ػػا، يػػترة اسالػػـ خايػػما   لػػـ  االلػػ سرارما إف إدراؾ

ت اػػدر اإلشػػارة إسػػ  أ  ػػا شػػائاا سػػدى ،   ػػق  سبمػػا مػػدرك ا اس ػػرد س ػػذ سرئبػػا اسط تسػػا تئ ػػ  اسرشػػد
ف كا ػػت اإل ػػاث أكوػػر ئلالػػما ت سئميػػا  سيػػترة أالػػاس ف  ػػف  ظػػرائ ف سػػف ، اسػػذكتر تاإل ػػاث تا 
 (.3: 1994، تاس ماؿاسذكتر )إ راهمـ 

(  بػ   م ػا  ضػـ Cash et al,1986رتف )ػتأظ رت   ائ  اسسلل اسذب ااـ    كاش تآخػ
( س ئتيػػا  سػػف اسا لػػمف أف اسػػذكتر تاإل ػػاث م ػػدتف سلػػ تمات  اسمػػا سػػف  ػػدـ اسرضػػا  ػػف 3000)

سالػـ  مسا م ابؽ  اسما أاػزاء أت س ػاطؽ ا، يترة اسالـ إال أف اإل اث كف أكور  االا سف اسذكتر
كسػػا أف اإل ػػاث لػػابف دراػػات أكوػػر ا خ اضػػا   ػػق  قمػػمـ اسسظ ػػر اسالػػدب ،  مسػػا  ػػدا استاػػ  تاسطػػتؿ

% 41اسػذكتر اػاستا   قػدمر اسسظ ػر اسالػدب  طرمقػا لػب ما  ػق سقا ػؿ  %سػف24تر) ػاسااـ  ف اسذك
 (.112-111: 2003، سف اإل اث(.)اسدلتاق

ت سػػدم ف  ػػدـ رضػػا أت لػػخط أك ػػر  شػػػأف كسػػا ت ؤكػػد األ ئػػاث اسئدموػػا أف اس  مػػات اسسراهقػػا
ئمػػػث مػػػدركف أالػػػاس ف  طرمقػػػا لػػػب ما أك ػػػػر سػػػف ، أالػػػاس ف   لػػػ ا أ بػػػ  سػػػف اسػػػذكتر اسسػػػراهقمف

أومرا   االضػػػػػػػػطراب اسس ابػػػػػػػػؽ  يػػػػػػػػترة  ػػػػػػػػ رسسػػػػػػػػا ما ػػػػػػػػق أف اإل ػػػػػػػػاث هػػػػػػػػف اس ئػػػػػػػػا األكوػػػػػػػػ، اسػػػػػػػػذكتر
 (.Featherstone,2002: 9اسالـ)

تذسؾ  ائد إس  ، رضا  ف ئما  ـ سف اإل اث (  أف اسذكتر أكور146: 2001تمذكر أ ػتر)
 ار  اع  قدمر يترة اسالـ سدى اسذكتر  ف سدى اإل اث.

 سػس اإل ػاث  شػكؿ  -سف ئمث اسرضا أت  ػدـ اسرضػا -تم دت أف اضما اس يتر اسالسق 
  ق  رى أف ه اؾ شمئا  مئ اج إس   ادمؿ ،  بل  تاد اسرأة  شار  اسرضا  ف يترة الس ا، تاضل

إذ أ  ػا  ئ ػاج إسػ   خ مضػ  س  ػدت ، ت اس ا  سػا م سركػز اسشػاتر  اػدـ اسرضػا ئػتؿ اسػتزف، ا ق الس 
 (.4: 1994، اس ماؿ تا  راهمـ)  ق أ ضؿ يترة

( أ ػ  تس ػذ لػ تات تاسادمػد سػف األ ئػاث  ركػز  بػ  يػترة اسالػـ 2008ت ػذكر   ػد اس  ػق)
، ؤور  بػ  سا سػا اسراػاؿ أمضػا  وػـ أو  ػت األ ئػاث اسئدموػا أف يػترة اسالػـ  ػ، سدى سا سا اإل اث

ت خبص إس  أف االخ بلؼ استئمد اسذب تاد  مف اسا لمف هػت أف  اس مػا اس لػاء اسبل ػق سػدم ف  ػدـ 
 م سا ا قلػـ اسراػاؿ اسػذمف سػمس سػدم ـ رضػا  ػف يػترة اسالػـ ، رضا  ف اسالـ مردف إ قاص استزف

 (.193: 2008، اس  ق  رمؽ مرمد إ قاص تز   تآخر مرمد زمادة تز  )  د، إس   رمقمف
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ىى
( تاس ػػق أارمػػت  بػػ    ػػاة خبمامػػا  اػػا ق سػػف اسلػػس ا 139: 2009، ت ظ ػػر درالػػا) شػػقمر 

تزاد  ق ب ػػػا ، ا خ ػػػض س  تس ػػا اسلػػػب ق  ػػف الػػػس ا تذا ػػ ، اسس رطػػا أ ػػػ  ت اػػد ا خ ػػػاض تزف اس  ػػاة
اترها االماػػا ق ت زامػػد شػػ، كسػػا زاد شػػاترها  اسك ػػاءة تاسوقػػا  ػػاس  س، سشػػكب ا   ػػدسا   ظػػر  ػػق اسسػػرآة

 اا سا ما   اد أف كا ت  خاؿ سف اسذهاب إس  األساكف اسااسا  ل ب يتر  ا اسلب ما  ف الس ا.
وهذا في حد ذات  تنكيػد  خػر عمػى أف الرضػا عػف صػورة الجسػـ تتمركػز فػي الػوزف لػدى 

ثػػر بطريقػػة أك تقيػػيـ أجسػػامهـلوتػػرى الباحثػػة انػػ  وممػػا سػػبؽ يتضػػج لنػػا أف الرجػػاؿ تميػػؿ  المػػرأة.
ورات اإلنػاث صػا أف تمػك، مات السػمبية لمظهػرهفوأف النساء يممف لمتقيي، مقارنة بالنساء ايجابية

في حيف أف الرجاؿ توج  انتباهًا أقػؿ نحػو المظهػر فالرجػؿ ينظػر إلػى ، موجهة أكثر نحو المظهر
ف كاف يهتـ بقوت  الجسمية والعضمي  .وطوؿ قامت  وعرض منكبي  ةجسم  ككؿ وا 

 والمراحؿ العمرية:صورة الجسـ 
ترة اسالػـ يػ ،   طتر اسيتر اس ق مكت  ا اس رد  ػف الػس  سػف سرئبػا  سرمػا إسػ  أخػرى  

تهق ال  خ بؼ  ف أب ظاهرة ار قائمػا أخػرى  ػق كت  ػا    قػؿ ،  ؿ   لـ  االل سرارما، سملت لاك ا
 سف اسااـ إس  اسخاص تسف اس ظرة اسكبما اسشاسبا إس  اس ئص اسازئق اسسداؽ.

( المراحؿ العمرية التي تتطور فيها صورة الجسـ إلى 11-10: 1996وكفافيف ؿسـ النياويق
 أربعة مراحؿ رئيسية وهي : 

 رة: ػمرحمة الطفولة المبك .1

تال مدرؾ اس  ايمؿ اسدامقا ، ئمث م ظر اسط ؿ  ق هذد اسسرئبا إس  الس   شكؿ  اـ تكبق
سم ػدأ  ػق اسسقار ػا ،  اػد أف إدراكػ  م طػترتسكػف سػا   امػا هػذد اسسرئبػا ، اس ق  سمز أ ااد الس 

كسػػا تم   ػػ  إسػػ  خايػػم ق اسطػػتؿ تاسقػػتة ،  ػػمف الػػس  تأالػػاـ أارا ػػ  سػػف ئمػػث اسشػػكؿ تاسئاػػـ
 اس دم ا .

 ة: ػػمرحمة المراهق .2

ئمػػػث م ظػػػر اسسراهػػػؽ سكػػػؿ  ضػػػت سػػػف ، ت خ بػػػؼ هػػػذد اسسرئبػػػا كبمػػػا   ػػػف اسسرئبػػػا اسلػػػا قا
ت اس ػػا  سػػا مكػػتف ، سرئبػػا اس ئػػص اسازئػػق اسسػػداؽ   ػػق، أ ضػػاء الػػس  تكأ ػػ  اػػزء اػػائـ  ذا ػػ 
تر سػا مشػار  ػاسقبؽ ئػتؿ اس دا ػا اس ػق ئبػت  بػ   اػض ، اسسراهػؽ  مػر راض  ػف شػكؿ الػس 

تهػق خايػما ر سػا    ػرد   ػا اسسراهقػات أكوػر سػف اسسراهقمف.ت  ػأور يػترة اسالػـ ، أازاء الػس 
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ىى
ف اساتاسػػػؿ اس ػػػق  ئػػػدد ااذ مػػػا ت اػػػد أ ػػػ  سػػػف ضػػػس، سػػػدى اسسراهػػػؽ   ابمقػػػات ت قممسػػػات اآلخػػػرمف
 اسسراهؽ االا سا ما سدى ااذ م   اسالسما.

  د:ػالرشمرحمة  .3

تمق  ا   ا سف ئمث ، ئمث م تا ؽ  م ا اس رد سا يتر   اسالسما، تهق سرئبا هدتء  ل ق
تسكف ر سا  تاد دراا سػف  ػدـ اسرضػا  ػف اسػذات اسالػسما  مسػا ، اسطتؿ تاس آزر تسبلسل استا 

 ايا  اس ل ا سئل اث  اس ئا ا تاسرشااا هسا شةب ا اسشا ؿ.خ، مخص استزف

 مرحمة سف الينس:  .4

 ل ب زمادة تز  ا اس ا اا  ػف اخػ بلالت ، ت ر ض اسسرأة يتر  ا اسالسما  ق هذد اسسرئبا
ت اسػد اسسػرأة ،   اكس  ب  ظ ػتر  ػدـ ا  ظػاـ ساػمف  ػق استظػائؼ اس  لػما تاسالػسما، هرست ما

ا اللػػ اساؿ سلػػائمؽ تسل ئضػػرات إلخ ػػاء  بلسػػات  قػػدـ اسلػػف اس ػػق  ػػق هػػذد اسسرئبػػا اساسرمػػ
تمػػػدرؾ ،  ظ ػػر  بػػ  استاػػػ  تاسا  ػػا تئػػػتؿ اسام ػػمف سسػػػا ملػػ ب س ػػا ئاسػػػا سػػف اسمػػػأس تاس االػػا

تسك  ػػا ال  سوػػؿ سئػػترا  اػػادا   ػػق   كمػػرد  قػػدر سػػا مشػػةب  ، اسسلػػف اس ةمػػرات استاضػػئا  بػػ  الػػس 
  راا يترة اسالـ  ق سرئبػا اسشػمختخا إسػ  ،  أستردتأف ماد سف مر اد تم  ـ ، لبلسا يئ  

 اسشكؿ اسكبق اسااـ ت   اد  ف اسخيتيما تاسازئما.
وتتبػدؿ مػع الوقػت ، وترى الباحثة أف صورة الجسـ تتطػور مػف مرحمػة عمريػة إلػى أخػرى

كما أنها تتغير بتغير مراحؿ العمػر المختمفػة فالطفػؿ يقػارف حجػـ جسػم  وقوتػ  بنقرانػ  فػي حػيف 
كمػا أنػ  ، ف نظرة المراهؽ أكثػر تفصػيبًل ودقػة حيػث يهػتـ بكػؿ تفاصػيؿ جسػم  كػؿ عمػى حػدةتكو

مسػتقرة ولديػ  شػب  رضػا  ةإلػى مرحمػ وصػؿفي حيف نجد الراشػد ، يتنثر بآراء ايخريف وتعميقاتهـ
وعنػد بمػوغ ، عف جسم  وشكم  عدا ما يتعمؽ بالوزف لدى النسػاء فهػف دائمػاي غيػر راضػيات عنػ 

 يصبج الشغؿ الشاغؿ هو صحة الجسـ وسبلمت . مرحمة الينس

 مكونات صورة الجسـ: 
مارؼ  ب  Body Ideal ,اؿ اسالسقوس سمف أتس سا اسس سؿ يترة اسالـ  ب  سكت مف  ش    

 م سػػا ، ا ػػا  ظػػر وقا ػػا اس ػػردت سػػف  أ ػػ  اسػػ سط اسالػػسق اسػػذب ما  ػػر اػػذا ا  تس الػػ ا  سػػف ئمػػث اساسػػر
تمارؼ  أ   األ كار تاسسا قدات تاسئدتد  Body conceptاسالـ  م سوؿ اسسكتف اسوا ق  ق س  تـ

، )ك ػػا ق تاس مػػاؿ اس ػػق   ابػػؽ  اسالػػـ  ضػػبل   ػػف اسيػػترة اإلدراكمػػا اس ػػق مكت  ػػا اس ػػرد ئػػتؿ الػػس 
1995 :21-22.) 
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 : يػورة الجسـ وهصت لمفهـو اػود ثبلثة مكونػإلى وج (16: 2006في حيف توصؿ الدسوقيف

 مشمر إس  داا إدراؾ اس رد سئاـ الس .ت المكوف اإلدراكي: .1

اـ تاسقبػؽ ستمركز  ب   دد سف اسستضت ات سوؿ اسرضا تاال شةاؿ أت االه لذاتي:ا المكوف .2
  شأف يترة اسالـ. 

تماكػػػس  ا ػػػب اسستااػػػؼ اس ػػػق  لػػػ ب سب ػػػرد  ػػػدـ اسرائػػػا أت اس اػػػب أت المكػػػوف السػػػموكي: .3
 اسسضامقا اس ق  ر  ط  اسسظ ر اسالسق

 ق  ارم  ػا سيػترة اسالػـ أ  ػا "يػترة ذه مػا ت قبمػا مكت  ػا اس ػرد (2009قيرفوتشير زينب ش  
تادر ػػ   بػػ  ، ا تأ ضػػائ  اسسخ ب ػػامػػ ػػف الػػس  لػػتاء  ػػق سظ ػػرد اسخػػاراق أت  ػػق سكت ا ػػ  اسداخب

و ػػات ك اء ػػ  تسػػا اػػد ميػػائب ذسػػؾ سػػف سشػػا ر أت ا ااهػػات ستا ػػا أت ،  تظمػػؼ هػػذد األ ضػػاء تا 
 (.12: 2009، ا سبالـ.) شقمرلاس ا  ف  بؾ اسيترة اسذه م

 ة:ػويشمؿ هذا المفهـو عمى المكونات التالي

اسااذ ما اسالسما تاس  الؽ  مف سكت ات استا  اسظاهر تاس آزر  مف شكؿ استا  ت ااق أ ضاء    
تاسسظ ػػػػر اسشخيػػػػق اساػػػػاـ تاس  الػػػػؽ  ػػػػمف اسالػػػػـ تاسقػػػػدرة  بػػػػ  األداء ، اسالػػػػـ اسخارامػػػػا تاسداخبمػػػػا

: 2009، خ ب ا تاس  الؽ  مف ئاـ اسالـ تشكب  تسل تى اس  كمر)شتمخ ت  اسأل ضاء اسالـ اسس
 (.169: 2011، ؛ شتمخ تاسة اشق528-529

 ( ثبلثة مكونات لصورة الجسـ وهي: 349: 2003وتذكر شاهيف ف

تم ضػػػسف اسخيػػػائص تاسيػػػ ات اس ػػػق مػػػدرك ا اس ػػػرد تما  رهػػػا خيائيػػػ  أواًل / المكػػػوف المعرفػػػي: 
 اتب أت طتمؿ أت  ئمؼ.  اسسرأة الدها  أ  كأف  يؼ، اس د ما

تم ضػػػسف سشػػػا ر اس ػػػرد تا ااها ػػػ  اس  لػػػما ئمػػػاؿ  د ػػػ  لػػػتاء  ػػػاسق تؿ ثانيػػػًا / المكػػػوف الوجػػػداني: 
 تاالل ئلاف أت اسر ض ت دـ اسرضا.

تهػػت اسػػذب م ابػػؽ  األئكػػاـ اس ػػق ميػػدرها اس ػػرد  بػػ  الػػس  تخيائيػػ  ثالثػػًا / المكػػوف التقييمػػي  
 كاف هذا اس قممـ ذا ما  أت كاف  قممسا  سازتا  سآلخرمف.اس د ما لتاء 

فصػورة ، وتستخمص الباحثة مما سبؽ أف مكونات صورة الجسـ تػرتبط بػايخريف وبػالفرد
كمػػا تتػػنثر بنظػػرة ايخػػريف لػػ  ، الفػػرد عػػف جسػػم  تتػػنثر بمػػدى إدراكػػ  لجسػػم  ومػػدى تقييمػػ  لػػ 

 وتنعكس عمى سموك .
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 ورة الجسـ:ػأبعاد ص
 ائوتف   ئت س زامد  ب  أف يترة اسالـ س  ـت س ادد األ ااد تمشمر كؿ سف  بلء م  ؽ اس  

،  اػد م ابػؽ  ػاستزف إس  أف يترة اسالـ س ا أر اا أ اػاد تهػق: (64: 1996ك ا ق تساملا اس ماؿ) 
 ت اد م ابؽ    الؽ أ ضاء اسالـ.، ت اد م ابؽ  اس آزر اساضبق، ت اد م ابؽ  اسااذ ما اسالسما

 ( أف يترة اسالـ    بتر ئتؿ أر اا أ ااد تهق: 2001 تر )تمرى أ

 يترة أازاء اسالـ  -

 اسشكؿ اسااـ سبالـ  -

 اسك اءة استظم ما سبالـ  -

 (136، 2001، اسيترة االا سا ما سبالـ .)أ تر -

اسرضػا :يتنقسػـ إلػى ثبلثػة أبعػاد هػ(أف يػترة اسالػـ 177: 2006 ق ئمف مرى اسػاؿ  امػد) 
 تاسسظ ر  ي ا  اسا .، استا  تاسشكؿ اسخاراق تسبلسل،  ف سظ ر اسالـ

 ( وبلوا أ ااد مدتر ئتس ا س  ـت اسالـ تهق : Baxtter,1998تمضا  اكل ر )

األلػػػاس اس لػػػمتستاق تهػػػت اإلئلالػػػات اسيػػػادرة سبسػػػخ  ػػػف تضػػػا اسالػػػـ تأازائػػػ  تشػػػكب   .1
 تاس  الؽ اساضبق  مف أازائ .

اـ سػػػس  س تاسااذ مػػػا اسا لػػػما تااله اس  ػػػاء اسا لػػػق تمشػػػ سؿ  بػػػ  ستضػػػت ات اال   ػػػاف  ػػػا .2
 اساساسق  اسالـ سف خبلؿ اسسبل س تأ ساط اسزم ا األخرى.

األلاس االا سػا ق تمئ ػتب  بػ  اسستضػت ات االا سا مػا اسسر  طػا  اسالػـ سوػؿ اسخػتؼ  .3
تاسقيػػتر  ػػق اسئركػػات اسالػػسما  ػػق  ظػػر اآلخػػرمف.) ، سػػف اسخاػػؿ تيػػترة اسالػػـ سػػدى اآلخػػرمف

 (.169: 2011، شتمخ ت  اشق
مما سبؽ يتضج لمباحثة أن  بالرغـ مف أف الباحثيف يتفقوف عمى أف صورة الجسـ متعدد  

ف كانػػت أغمبيػػة األبعػػاد ، األبعػػاد فػػي التركيػػب فهػػـ ال يتفقػػوف عمػػى مقػػدار أو طبيعػػة األبعػػاد وا 
 تشير إلى المظهر والجاذبية بالذات.
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 العوامؿ التي تؤثر في نمو وتكويف صورة الجسـ: 
ؾ اسكومػػر سػػف اساتاسػػؿ اس ػػق  ػػؤور  ػػق  سػػت ت كػػتمف يػػترة اسالػػـ  اسوقا ػػا تاساسػػر تاساػػ س ت ه ػػا

سػػذا  اػػرض ،  ػػؤور  شػػكؿ أت  ػػآخر  بػػ  يػػتر أالػػاس ا اس ػػق  تلػػائؿ اإل ػػبلـ ت مرهػػا سػػف اساتاسػػؿ
 اس ائوا  اض اساتاسؿ سسا س ا سف أهسما  ق  شكمؿ ت ست يترة اسالـ : 

 ة: ػالعوامؿ الثقافي أواًل/

   ػػاؾ  اػػض اسوقا ػػات ، ال ملػػ  اف  ػػ   ػػق إدراؾ اس ػػرد سيػػترة اسالػػـ باتاسػػؿ اسوقا مػػا دترتس
 ػق ئػمف ، إذا أ  ا  ا ر  ف اسسكا ا تاسقػتة تاس م ػا، اس ق  شمد  طتؿ اسقاسا تك ر ئاـ أازاء اسالـ

  م سػػا  شػػمر إسػػ  اسيػػئا اسالػػسما  ػػق،  ا  رهػػا وقا ػػات أخػػرى دالسػػا  بػػ  اسلػػبتؾ اسسضػػاد سبسا سػػا
 وقا ات أخرى .

تسكف م دت تاضئا  أف ساظـ اسوقا ػات   ضػؿ زمػادة اسػتزف تاسئاػـ تاسقػتة  ػف اسس تلػط سػدى   
 (.3: 1994، إ راهمـ تاس ماؿ)  ق ئمف  ئ ذ أف  قؿ  ف اسس تلط سدى اإل اث، اسذكتر

تكبسا كا ت يترة اس ػرد سالػس  ، ت ل ـ اسوقا ا  مسا مكت   اس ػرد سف  يترات ئتؿ الس  
شػػػار اس ػػػرد  اسرضػػػا  ػػػف ذا ػػػ  ،  طا قػػػا تاسساػػػاممر اس ػػػق  ئػػػددها اسوقا ػػػا ئػػػتؿ اسااذ مػػػا اسالػػػسماس

 (.12: 1996، اسالسما.)ك ا ق تاس ماؿ

اد مكػتف سةػامرا   اػض اسشػئ  ػف اسسا ساػات اسةر مػا ،  سا ماد سواسمُا  ق سا ساا  ا اسشراما
أسػػا  ئػػا يػػةار اسلػػف ، سئ ػػذا  سػػدم ـئمػػث سػػا زاؿ اسالػػـ اسسس بػػئ سب  ػػاة ، تخايػػا  ػػمف ك ػػار اسلػػف

 (.180: 2002،  مبلئظ أ  ـ م ضبتف األالاـ اس ئمبا ألتة  اسةر ممف)األ يارب
 : ةػالعوامؿ البيولوجي/ ثانياً 

تسباػػ س أوػػر ك مػػر  بػػ  كم مػػا إدراؾ األ ػػراد شػػكؿ اسالػػـ ت تضػػا  اسػػراهف ت ئدمػػد اسيػػترة 
 ق ئمف ، سما األ سار كف أكور لب ما  ااد سظ رهفت شمر األدسا إس  أف اس لاء  ق ا،  اسسواسما س

 اس لاء تاسراػاؿ سػدم ـ ستااػؼ ، أف اسرااؿ كا تا أكور ار مائا  سا يترة اسالـ تأاؿ ابقا   شأف استزف
 سخ ب ا  ااد يترة اسالـ.

 ػق ئػمف أف اسراػاؿ م يػترتف ،  اس لاء م ظرف ألالاس ف  ب  أ  ا   كتف سف  دة أاػزاء
 م سػػا مػػرى ،  ػػبلتة  بػػ  أف ساػػاممر اساسػػاؿ اسخايػػا  ػػاسسرأة يػػاب  ئقمق ػػا، ئػػدأالػػادهـ ككػػؿ تا

 (.Luevorasivisal.K,2007:44اسراؿ اسسواسما  ق تاتد  ضبلت تاس ق سف اسسسكف  ئقمق ا )
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ت  دأ يترة اسالـ  اس شكؿ س ذ اسيةر   اد أف األط اؿ اسذمف مدركتف أف يتر أالاس ـ 

تال لػػػمسا   ماػػػا سو ػػػاء  -اسالػػػسمارى مشػػػارتف  اػػػاذ م  ـ خػػػ ا ػػػارة أ -زر  لػػػـ  ػػػاسقتة تاس  الػػػؽ تاس ػػػآ
 (.3: 1994،  ضبل   ف كت  ـ أكور تدا  تسلا دة سةمرهـ سف األط اؿ)اس ماؿ تا  راهمـ، اآلخرمف

هذد ، تاسختؼ ؾسشا ر االر  ا زمد سف ، ت ق سرئبا اسسراهقا  ئدث  ةمرات السما لرماا
 (.Ange,2004:5سر يا ا   ب   ست األ و   اسذات)اس ةمرات اس متستاما  ااؿ األ

 سظ ػػر اسشػػخص سئػػدد ، سػػذا  اػػد أف سبااسػػؿ اس متسػػتاق أوػػرا  ك مػػرا   ػػق إدراؾ اس ػػرد سالػػس 
  استراوا تاس مئا.

 العوامؿ االجتماعيػة: / ثالثاً 

 ػػػػق استااػػػػا أف اسرضػػػػا  ػػػػف اسالػػػػـ مػػػػر  ط  طرمقػػػػا أت  ػػػػأخرى  اسشػػػػاتر  اسلػػػػاادة تاالطسئ ػػػػاف 
م س ػػػا ، شػػػخص لػػػامد،  ػػػف يػػػتر   اسالػػػسما راض   خص اسػػػذب مشػػػار  اسااذ مػػػا هػػػت شػػػخص   اسشػػػ

  ق تؿ اا سا ق سف ا ؿ اآلخرمف.

ذا كػػاف رضػػا اس ػػرد أت  ػػدـ رضػػاد  ػػف يػػترة اسالػػـ مػػر  ط  سػػا ميػػدرد اآلخػػرتف سػػف أئكػػاـ  تا 
 -ر اس ػردئمػث اساسػر سػف تا ػا  ظػ- إف اس سط اسالسق اسذب ما  ر اذا ا  تس الػ ا  سػف ، ت قممسات

، س   ا بما اد  كتف أ ـ تأشسؿ  ق اس أومر  ب  سدى رضا اس رد ت دـ اسرضا  ف ااذ م   اسالػسما
 ػػإذا سػػا ، تهػػذا مشػػمر إسػػ  أف سكػػؿ  سا سػػا ساػػاممر خايػػا  ػػ   لػػ ـ  ػػق    ػػق يػػترة اسالػػـ اسسواسمػػا

سوؿ اػزءا  سركزمػا  أشارد ذسؾ  ااذ م   اسالسما تهت سا م،  طا قت يترة اس رد سالس  تهذد اسسااممر
 (.7:  1996، ) ك ا ق تاس ماؿ. ق رضا اس رد  ف يتر   اسالسما

ت اػػد اسضػػةتط االا سا مػػا س ئقمػػؽ اساسػػاؿ تاس ئا ػػا سػػف اساتاسػػؿ اسسلػػئتسا  ػػف االلػػ ماء اسػػذب  
 (.145: 2006، )  شرى.مشار    اس رد  ااد أالاس ـ

لية لممجتمع مػف الممكػف أف تػؤدي إلػى وترى الباحثة أف الضغوط االجتماعية والمعايير الجما
 .إصابة الفرد باضطراب صورة الجسـ

 اإلعػبلـ: / رابعاً 

 اآلالؼ  ؿ اسسبلممف سف اسرلائؿ ، أي ل سئل بلـ دتر هاـ  ق  كتمف يترة اسالـ اسسواسما
سسػا مػتئق سبس بقػق  ػأف اسسظ ػر س ػـ ، اس ق  يدرها تلائؿ اإل بلـ متسمػا   ػدتر ئػتؿ يػترة اسالػـ

 س كتف  اائا   ق اسئماة. ادا  
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، تأهسما أشكاس ـ تأتزا  ـ،  سف  ارضات األزماء سرترا   اس  ا مف تاس  ا ات تيتال  سبسشاهمر

 كؿ هذا أي ل مشكؿ   ئا   ب  اسس بقق.، ت يدر أخ ارهـ اسي ئات األتس 

( إسػ  أف أا ػزة اإل ػبلـ  اسػؿ هػاـ Laurel Wickman,2000:1ت شػمر سػترؿ تمكسػاف )
، ئمػػػػػػػث  ػػػػػػػ اـ  سػػػػػػػاذج اسااذ مػػػػػػػا  ػػػػػػػف اسساػػػػػػػبلت تاإل ػػػػػػػبلـ، قمػػػػػػػمـ اس ػػػػػػػرد سيػػػػػػػترة الػػػػػػػس  ػػػػػػػق  

 اس أكمػد  بػ  اسسظ ػر ماػرض  بػ   ئػػت ،  كب ػا سػدركتف س ػأومر أا ػزة اإل ػػبلـ، تاسسسوبلت/اسسسوبػمف
 تالا  ق كا ا األا زة اس يرما سبل ياؿ.

ظ ر كػػف أاػؿ رضػا   ػػف كسػا تاػد أف اإل ػاث اسبػػتا ق  ارضػف ألا ػػزة اإل ػػبلـ اسس ابقػػا  ػاسس
تأف اس لاء اسبتا ق كػف ، رػشكؿ الس ف سف اإل اث اسبتا ق سـ م ارضف سبيتر ذات اسابلاا  اسسظ 

أاؿ رضػا   ػف أالػاس ف كػاف   ػدهف ا خ ػاض  ػق يػترة اسػذات تا خ ػاض س قػدمر اسػذات أكوػر سػف 
 (.Heinberg&Thompson,1995:523اس لاء اسبتا ق كف راضمات  ف الس ف اسط ماق )

 
 
 
 

 
 
 



  النظريالنظرياإلطارىاإلطارى

 

25 

 

  الفصلىالثانيالفصلىالثاني

ىى

 
 
 

  الثان  تغريامل
  القلق

 

 

 مم.عؼدعـــــــة

 م.عػفــــــومماظؼؾق 
 م.اظػرقمب ماخلوفمواظؼؾق 
 اظؿػلريماظػلقوظوجيمظؾؼؾق. 
 م.أدؾـــاوماظؼؾق 
 م.أغـــوا ماظؼؾق 
 م.أســـراضماظؼؾق 
 م.اظـظرؼـــاتمادلػلــرةمظؾؼؾق 
 م.تعؼقبممســاممسؾىمغظرؼاتماظؼؾق 
 م.ســالجماظؼؾق 
 مم.ؼؾقمعنمعـظـــورمإدالعياظ 
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 الثاني  تغيرالم
 القمؽ

 مقدمػة: 
  ئف   قبؽ ئماؿ أستر ارت  ق ، رااال  ت لاء  ، اسقبؽ شاتر مبلزس ا اسماا  ك ارا  تيةارا  

 ؿ ت قبؽ  -سمس ذسؾ  قط-ت قبؽ ألل اب   ابؽ  اسئاضر  كؿ ضةتطا   تسشكبل  ، اسساضق
  ق   تؽ ادرا  ا  ب  اس   ؤ تسف وـ اس  مؤ ت االل اداد.اسسل ق ؿ ت ةمرا   اسس بلئقا اس ئماؿ

تسف ، تادمر  اسذكر  أف اسساا اة اس ق ش دها اإل لاف اسقدمـ سف اسا تدما تاساتع تاسسرض
كؿ هذا ت مرد ااب  ماا ق سف اسقبؽ  دراات اد   تؽ أئما ا  ئد ، اسئرتب تاسكتارث اسط ماما

 اسستضت ما.

، دةػئمث أي ل اإل لاف متاا  ظرت ا  أكور ش، سر أكور ئدةت ق اساير اسئدمث  ات األ
 تزمادة أ  اء اسئماة تس طب ا  ا تا  شار،  اس اقد اسئضارب اسذب  ش دد تلر ا اس ةمر االا سا ق

كؿ هذد اساتاسؿ ت تاسؿ أخرى زادت سف ئدة اسقبؽ ، تا  شار اسئرتب، اسيرا ات اسط قما تاسسادما
 اضطرا ات   لما تلمكتلتسا ما سدى األ راد.اسسرضق تسا مر  ط    سف 

دارة اسضةتط اس  لم وساف رى اسدك تر ػتم أ   ست أارى  بساء اسبةا ، اػ ق ك ا   اسقبؽ تا 
ل ئظ   األتستما سدى  اسقبؽ(ك ب ستادتا أف كبسا)اسئاسق  ف األ ئاث اس ق      ئوا   ق  ير ا

أب (1966 -1950)س ذ  اـ اس ق أارمت ئمث ذكر أف  دد األ ئاث، اسسش ةبمف  ق  بـ اس  س
اسوبلث  اس ئتث اس ق أارمت  ق اسل تات تيبت ق ئمف ،  ئث (1500كاف) شر  اسا    ق ل ا
،  وساف.)اسقبؽ  ب   زامد االه ساـ  درالا مدسؿ سسا،  ئث (1212) إس  (1995 -1991سػف)

2001 :14). 

 مفهوـ القمؽ:
إال أ   م ق  سف أكور األسراض ،  شا     د اسادمدأف س  ـت اسقبؽ اخ بؼ أـ  اػ اد اس ائو

، اس  لما شمت ا  تا  شارا   مف اس اس ئمث مسوؿ دترا  هاسا   ق اضطراب تظائؼ اسالـ.) زهراف
1997 :297.) 
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 القمؽ لغػة:

َابَقا : سـ مل قر  ق  -(َاِبؽَ )ت، أب ئرك  َاْبقا   -اسشقء َابؽَ  سا    ورد القمؽ في المعجـ الوجيز
ـُ  بل ا  أز ا ،   ت َاِبؽ   .أت  ب  ئاؿ، كاف تائدس تاسَقبُؽ ئاسا ا  ااسما   سمز  اسختؼ ، تأابؽ اسَ 

 (.513: 1994، سسا اد مئدث )اسسااـ استامز
( اسقبؽ سةا  ػ سف كبسا َاِبَؽ ابقا  أب اضطرب 516: 1973، اس اب كق )كما جاء في المنجد
  َؽ أب أز  .تكبسا َأاب، تا ز     ت َاِبؽ تِسقبلؽ

تأابؽ اسشئ سف ،   ت ابؽ، : ابؽ اسشئ ابقا  و ورد القمؽ في المحكـ والمحيط األعظـ بمعنى
 (.84: 1958، )  ف لمدت.تابق :ئرك ، سكا  

 ًا: ػالقمؽ اصطبلح
 

ئاسا  ت ر شاسؿ تسل سر   ماا  تاا   دمد خطر  ابق أت رسزب اد مئدث " أ   يعرف  زهراف
تمكتف اسسرمض تكأف سلاف ئاس  مقتؿ: شا ر ، أ راض   لما السمات  تميائ  ا شاتر  اسض

 .(484:  2005،  سيم ا اادسا.)زهراف

 أ   شاتر  اسض  مر لار  اس تاس تاسختؼ تاس ئ ز  (134 :2003، ويرىف عكاشة   
، اساي ق اسبلإرادب اسالسما خايا زمادة  شاط اسا از تاس ت ر سيئتب  ادة   اض اإلئلالات

اسشاتر    ضات  أت، ق  ق  ت ات   كرر  ق   س اس رد تذسؾ سوؿ اسضمؽ  ق اس   ساسذب مأ 
 أت اسيداع .، اسقبب

اس رد  تاتد خطر  ئاسا   لما  ئدث ئمف مشار مرى أف اسقبؽ  (326: 2005، أمافالداهري 
 تهت م طتب  ب   ت ر ا  ااسق  يائ   اضطرا ات  لمتستاما .، م  ددد

اسسادما  ماةأزسا إ لا ما ألال ا  دـ ا زاف  كرب  مف و ائما اسئقبؽ  أ   اس ويعرؼ محمد الفيومي
 (.119: 1985، اس متسق) تئماتاسر 

 State of Anxietyإس  أف ه اؾ س  تسمف سبقبؽ م ابؽ اسس  ـت األتؿ  قبؽ اسئاسا ويشير كاتؿ
أسا اسس  تـ اسوا ق ، ا اتهت م شأ  ف ئاسا ا  ااسما  ئدث سب رد تسف ي ا  ا أ  ا س  ات ا اسشدة تسؤ 

تهت مشمر إس  االل اداد اسسل ؽ سدى اس رد تاسسمؿ إس  ، Trait of Anxiety  ت لسا اسقبؽ
، االل اا ا  ئت سا م ارض س  سف ستااؼ   ددد سسا مؤدب إس  ار  اع سل تى اسقبؽ سدم  ) وساف

1993 :39.) 
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ئلاس  اسضماع  ق ستاؼ  إشارة إ ذار  كاروا  تشؾ أف  قا اسقبؽ  أف العناني وترى تا 
هذا  اإلضا ا إس  ، رتاسااز  ف استيتؿ إس  ئؿ سوس، سا  دـ اسقدرة  ب  اس ركمز، شدمد اسدا اما

 .(108: 1995، )اسا ا ق.سا مرا ؽ ذسؾ سف سظاهر االضطراب اس د ق

 ف اس قداف أت   مرى أف اسقبؽ   ارة  ف ردة  اؿ اس رد  ب  اسخطر اس ااـ ا رضوافػأم
أت  راء هذا اس قدافػئمث مشار  اس  دمد ا، ردػتاسس ـ شخيما  سب ، ؿ استاااق أت اسس يتراس ش
: 2007، ا)رضتافػشقء مسبك  تمقدرد كاسيئا تاسئرم امـ أت شئ تمقيد  اس قداف  قداف، اس شؿ
266). 

تمل ب اسكرب ، زف تسز   تستااػ أ   ا  ااؿ سؤسـ تسؤلؼ تسئ   العيسويػفي حيف يعرف
 سا   أ   ال مراا ، ت ق اسةاسب سا مكتف هذا اسسرض تظم ما  ، تاألل  تاسقبؽ تاسسضامقا تاألسـ

: 2001، )اساملتب   لما تأزسات اا سا ما.ب تا  سا مراا ألل ا، اػا أت السمػألل اب  ضتم
70.) 

ر اسشدمد اس ا    ف خ رة ا  ااسما  مر لارة  ػئاسا سف  دـ االر ماح تاس ت  ويعػرؼ بنن 
دتف أف مارؼ اسل ب استاضل س ) اسقسش ، ق س  ا اس رد   دسا مشار  ختؼ أت   دمدماا 

 (.255: 2009، تاسساامطا

، تاسقبؽ مسوؿ ئاسا سف اسشاتر  ادـ االر ماح تاالضطراب تاس ـ اسس ابؽ  ئتادث اسسل ق ؿ
سـ أت سشكبا ت  ضسف ئاسا اسقبؽ شاترا   اسضمؽ تا شةاؿ اس كر ت راب اسشر ت دـ االر ماح ئماؿ أ

 .(118: 2008، تسمبسافشم ر ) .س تااا أت تشمكا استاتع

ترى الباحثة بنف جميع ، والمفاهيـ التي قد تختمؼ أو تتشاب  ومع  كؿ هذ  التعاريؼ
المفاهيـ والتعاريؼ تصب في معيف واحد وهو أف القمؽ ظاهرة نفسية خفية تتميز بوجود توتر 

وهذا شعور طبيعي ومتوقع بؿ ومقبوؿ تحت ظروؼ ، ةداخمي مع اإلحساس بالخوؼ وعدـ الراح
 معينة مثؿ مواجهة المخاطر الجسدية والمعنوية وشدائد الحياة التي يتعرض لها كؿ إنساف .

 :الفػرؽ بيف القمؽ والخػوؼ
تسكف اسئقمقا ، ادمر  اسذكر أف اسقبؽ مخ بؼ  ف اسختؼ  اس اض ما قد أ  سا ذات اسشقء

أسا ، تسف اسسسكف سئل لاف أف م  اد أت مق رب س  ، ق اسزساف تاسسكاف اسختؼ سئدتد    كس ذسؾ.
تسكف سمس س  تال سسل  ا   تاتد سرئق ، اسقبؽ   ت  اسض تشاسؿ مئمط  اإل لاف سف كؿ ا ااد

 اازمف  ف اإل ماف ، مااب ا  مر اادرمف  ب  اس  كمر، أل    ا ا سف داخب ا   ت شاتر  اسض
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: 2003، )  كاشاف اسقتؿ  أف اسقبؽ هت خشما اسسيمر اسسا تؿ.سذسؾ أسك،  اس يرؼ اسس الب

134-135). 

ت يترة  اسا  اد أف اإل لاف  ق ئاسا اسختؼ م ضؿ أف مكتف سا اس اس  م سا م ضؿ 
تساؿ اسل ب  ق ذسؾ هت أف اسقبؽ شاتر م  ا سف اسداخؿ ال م مد ، اسسياب  اسقبؽ أف مظؿ تئدد

 .(97: 2003، سا  تاتد اس اس.) ف  بت

 م سا ا  قؿ اسختؼ  ق ئماة ، ت اد أف اإل لاف اسقدمـ كاف مخاؼ سف اسستااؼ اسادمدة
أت اسختؼ سف  لماف سا  ـ ، اسئضارة إس  اسختؼ سف اس شؿ  ق  ط مؽ سا رلس   اسابتـ اسئضارما

 أب أ  ا ير ا  خاؼ سف اال ئراؼ  ف اسخط اسسرلـت س ا سف ا ؿ.،  بقم   س ا سف سابتسات ت  تف

ت اسبا   شاط ، ت  دسا ال  كتف  ب  ت ق  أ  ا خائ تف ت كتف سخات  ا س خ ما   ا 
 إ  ا  طبؽ  – م سا ت ئف  ق ئاسا اسشاتر ال  درب شمئا     ا  –تئمتما  ق أ ساؽ ال شاتر ا 

 (131:  2001، )ألاد  anxiety ب    بؾ اسسخاتؼ اسبلشاترما الـ اسقبؽ 
مؽ والخوؼ يتشابهاف إلى درجة كبيرة في كثير مف وبشكؿ عاـ تجد الباحثة بنف الق

ويرى بعض الباحثيف ، فكبلهما استجابتاف سمبيتاف تنشن عندما يتعرض الفرد لمخطر، األعراض
حيث يبدو كرد فعؿ لمثيرات محددة ظاهرة ، أف الخوؼ عبارة عف شعور ينصب عمى الحاضر

مبهـ غامض يتسـ بطابع الخوؼ  بينما ينظروف إلى القمؽ عمى أن  شعور، حقيقية وواقعية
بمعنى أف ، ونجد أف هذا الشعور ينصب عمى المستقبؿ أكثر مف الحاضر، المستمر مف المجهوؿ

بينما استجابة الخوؼ مؤقتة تزوؿ بزواؿ ، استجابة القمؽ تدـو أطوؿ ألنها ترتبط بمواقؼ عامة
 الموضوع المثير لها.

 لتفسير الفسيولوجي لمقمؽ: ا
تمرى ، تاضطراب تادا ق م سمز  اسختؼ سف اسسا تؿ تسف سا هت  اسض اسقبؽ ا  ااؿ 

 كاشا أف أ راض اسقبؽ اس  لق   شأ سف زمادة سف  شاط اسا از اساي ق اسبلإرادب   ت م  
 .تسف وـ  زمد  ل ا األدرم اسمف تاس ترادرم اسمف  ق اسدـ، اسلس واتب ت اس ارالس واتب

تائتظ ، تزمادة ضر ات اسقبب، ب ار  اع ضةط اسدـتسف  بلسات    م  اسا از اسلس وات  
 شاط اسا از"  أسا ظتاهر، تماسؽ اس   س، تأئما ا   ر اؼ األطراؼ، اسئبؽ تا اؼ، اسام اف

ا اضطراب تزمادة اسئركات اسساتما س، ت تاتؼ اسشار، ا كورة اس  تؿ تاإلل اؿ اس ارالس واتب"  أهس
  ظمـ اسا از اساي ق"اسبلإرادب" هت اس متوبلستس )اسس اد تاسسركز األ ب  ساس ضـ تاسش ما تاس تـ.
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ت ب  ا ياؿ دائـ  اسسخ اسئشتى تاسذب هت سركز ، تهت سركز اس ا مر  ف اال  ااالت، اس ئ ق(

كذسؾ اس متوبلستس  ب  ا ياؿ  قشرد اسسخ س بق  اس ابمسات س  ا سب كمؼ ، اإلئلاس  اال  ااؿ
،  تاد دائرة  ي م  سل سرة  مف اشرد اسسخ ت اس متوبلستسسف وـ ،  اس ل ا سبس   ات اسخاراما

 تاسسخ اسئشتى تسف خبلؿ هذد اسدائرة  ا ر ت ئس  ا  ااال  ا.

ذا أخد   ال   ار أف هذد اسدائرة اساي ما  اسؿ سف خبلؿ إشارات تشئ ات ك ر ائما اق   اتا 
، تاس تر أدرم اسمف، فذسؾ هق) اسل رت ت م تاف اسستيتالت اساي ما اسسلئتسا  ف، تكمسمائم 

سا تاتد " االل ممؿ ، تاس ق  زمد  ل   ا  ق هذد اسسراكز  ف أب ازء آخر  ق اسسخ، تاسدت اسمف(
 إ  ا ل يؿ إس  أف ساظـ أل اب األسراض اس  لما ت اساقبما هق خبؿ  ق  كتسمف"  ق اشرة اسسخ.
، مرد سف اال  ااالت اسسخ ب اتأ   سف اسسسكف اس أومر  ق ا  ااؿ اسقبؽ ت ،  تازف هذد اسستيبلت

 .(135: 2003، تذسؾ  إمااد  تع سف اس تازف  ق هذد اسستيبلت.) كاشا

 أسباب القمؽ:
   ا ؿ ساست ا سف اساتاسؿ تاألل اب  ق  شأة اسقبؽ إال أ  ا ماب أف  شمر إس  أف اسقبؽ 

 (. 87: 2005، ا ـ) .هت اسا ير اس اـ اسذب مكسف خبؼ كا ا أت ساظـ األسراض اس  لما تاساقبما

ه اؾ اسادمد سف اساتاسؿ اس ق  ؤدب إس  ظ تر اسقبؽ س  ا سا هت تراوق أت ماتد إس  ت 
، ستااؼ اسئماة اسضا طا أت إس  اسضاؼ اس  لق اسااـ أت ماتد إس  أل اب   لما اا سا ما

 تل  ارض إس  هذد األل اب  مسا مبق : 
 النقاط التالية :  فيأسباب القمؽ  ( 485:  2005، ف زهرافحيث حػدد

 تاد  خ بط اساتاسؿ استراوما  اس مئما . ، االل اداد استراوق  ق  اض اسئاالت .1

تاسشاتر  اس  دمد اسداخبق أت اسخاراق اسذب   رض   االل اداد اس  لق)اسضاؼ اس  س اسااـ( .2
ف تاسخلائر اسس اائا تاألزسات تاسشاتر  اسذ ب تاسختؼ س، تاس ت ر اس  لق اسشدمد، اسظرتؼ
 تكورة اسسئرسات.، تاسشاتر  اسااز تاس قص، اسشدمدة  ق اسط تسا اسس كرة تاسسخاتؼ، اساقاب

تسطاسل اسسد ما ت دـ  ق ؿ سد اسئماة ، ستااؼ اسئماة اسضا طا تاسضةتط اسئضارما تاسوقا ما .3
 راب اسات األلرب ت  كؾ األلرة.طتازرها تاض

سئاضر اس ق   شط ذكرمات اسيرا ات  ق تسشكبلت ا، تاسشمختخا تاسسراهقا سشكبلت اسط تسا .4
تيتال  إس  ، تاسطرؽ اسخاطئا  ق   شئا األط اؿ سوؿ اسقلتة تاس لبط تاسئساما اسزائدة، اسساضق

 اضطراب اسابلاات سا اآلخرمف .
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تاسخ رات اسا لما اسيادسا  اس ارض سبئتادث تاسخ رات اسئادة) اا يادما  أت  اط ما  أت  ر تما ( .5

 تظرتؼ اسئرب تاإلرهاؽ تاس اب تاسسرض.، ا تاسسراهقاخايا  ق اسط تس

  دـ اس طا ؽ  مف اسذات استاااما تاسذات اسسواسما ت دـ  ئقمؽ اسذات . .6
(مع  معظـ األسباب  نفة الذكر مضيفًا أسبابًا أخرى عزى أنها  87: 2005، ويتفؽ فغانـ

 تقود إلى القمؽ وهي : 

 مزمد اسقبؽ سا  دـ  ضتج اسا از اساي ق  ق  ،تاد أف سبلف  بلاا  اسقبؽئمث العمر :  -
 بسا   أف ،  مظ ر اسقبؽ  ق األط اؿ  أ راض  خ بؼ  ف اس اضامف، اسط تسا تكذسؾ  ق اسسل مف

 قبؽ اسسراهؽ مخ بؼ  ف ابؽ اسراشد ، ط ماا اسقبؽ  خ بؼ    ا سف سرئبا  سرما إس  أخرى
 تاألخمر مخ بؼ  ف ابؽ اسسلف .

ؿ تاتد أب اضطرا ات أت أسراض  ضتما أت   لما سدى اس رد  زمد سف ساالحالة الصحية : -
الف اسسرض مقبؿ سف ادرا   ، تكبسا كاف اسسرض ئادا  أت سزس ا  كبسا ازدادت كسمات اسقبؽ، ابق 

ئ   أ   م تارى  ف ،  ف اس  س تاسلرتر اسد ا ما تمقمد سف ئرك   تمااب  م  قد األساف تاسرضا
  .ل  تمقمـ ئتااز  م   ت مف اآلخرمفاأل ظار م ك ئ  ب    

 كبسا زاد اسسل تى اس ابمسق اؿ اسقبؽ تاساكس يئمل.التعميـ :  -

 ب  خرمطا األئداث  ق اسسا سا  اد أف سا مقبؽ اسسرأة ، اسراؿ ؽهؿ سا مقبؽ اسسرأة مقبالجنس:-
ت   دمدها  اسطبلؽ  اسسرأة مقبق ا  ب  ل مؿ اسسواؿ اسخبل ات األلرما سا زتا ا أ، اد مقبؽ اسراؿ

أت اسطبلؽ  ابل  أت سرض ائد أ  ائ ا سرضا  خ م ا  كب ا  تاسؿ  خ بؼ دراا ال اا ا اسراؿ س ا 
 سف أف مظ ر ابق  أت  أورد  أ لط اسستااؼ. كسا أف  ظرة اسسا سا سبراؿ  ااب  مخاؿ أئما ا  

ازدماد است ق ل ب  إس  أف اسقبؽ  زامد  ق اآلت ا األخمرة  (6: 2005، تمشمر)  د اسقادر
تمل ؿ  اس اسق اك شاؼ ، سسا مااؿ اإل لاف مبلئظ أب  ةمر  ق تظائ   اس  لما، اسيئق اس  لق

تسا ، اإل لاف ماسؿ تكأ   آسا سمكا مكما ااؿ، ازدماد ائ راـ اسزسف تائ راـ أهسم  كسا أف ، اسسرض
 ـ إ  اا .أخر  ف  سب  أت  ف  لبمميائب ذسؾ سف  ارض  ساقت ات سخ ب ا كأف م 

 عوامؿ رئيسية وهي: القمؽ في ثبلثة (أسباب334: 2011، فمصطفىفي حيف حصر

 بقد تاد  ل ا  كرار  اسما الضطراب اسقبؽ  مف األ راد اسذمف  ر ط ـ  بلاا  العامؿ الوراثي: .1
ت تضل األ ئاث أف اس تائـ اسس ساوبا سف آ اء سيا مف  اسقبؽ كا ت  ل ا إيا   ـ  اسقبؽ ، ارا ا
  اا.سر 
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 .ار  اع  ل ا  تا   اس تر أدرم اسمف، كزمادة  شاط اسا از اساي ق اسذا ق العوامؿ البيولوجية: .2

ئمث م شأ اسقبؽ سف يراع   لق داخبق  مف اسر  ا  ق إش اع اسدتا ا  :الصراع النفسي .3
تاسختؼ  ق استات   ل  سف  قداف اسئب تاالئ راـ إذا  ئقؽ هذا اإلش اع  مر ، تاسئااات

 تع تاسذب م اارض سا اسظرتؼ اس مئما تاالا سا ما تاألخبلاما.اسسشر 
ومف خبلؿ ما تعرضنا ل  مف أسباب ترى الباحثة بنف القمؽ يمكف أف يحدث مف خبلؿ   

أي أف الفرد يولد باستعداد ، فمنها ما هو وراثي عف طريؽ الجينات، أسباب عديدة ومختمفة
ونعمـ أف األفراد يختمفوف في بنية شخصيتهـ ، تفجر  لئلصابة بالقمؽ والعوامؿ الخارجية هي التي

وذلؾ ، مما يجعؿ  لمعوامؿ النفسية دورًا كبيرًا في إثارة وتفجير القمؽ لدى األفراد بدرجات متفاوتة
كذلؾ شعور الفرد ، نتيجة لمصراعات الداخمية البلشعورية التي تتصارع مع بعضها البعض

كؿ هذ  العوامؿ وغيرها ، مف العطؼ وعدـ الشعور باألمف بالنقص والعجز باإلضافة إلى الحرماف
مع تفاوت درجة القمؽ مف فرد إلى ، مف العوامؿ التي تعتري حياة الفرد تولد لدينا الشعور بالقمؽ

  خر.

 أنػواع القمؽ: 
تاسقبؽ ، اسقبؽ اسستضت ق تاسقبؽ اسايا ق ادـ اس راث اس  لق أ تا ا   دة سبقبؽ سوؿ:

تابؽ ، تاسقبؽ اسكاسف تابؽ االس ئاف، رتابؽ اال  ياؿ تاسقبؽ اسظاه، الا سا قاسخبقق تاسقبؽ ا
 (.340-339: 2004، اسستت تابؽ اسئاسا تابؽ اسلسا.)األ يارب

أب كاف اسس طبؽ  ق  قلمـ اسقبؽ    اؾ ش   إاساع  ب   قلمـ اسقبؽ  ترى الباحثة أن ت
 :  فإس   ت مف رئملمم

  :موضوعيأواًل / القمؽ الطبيعي أو ال

تهت   ارة  ف رد  اؿ إلدراؾ خطر ، تهت اس تع اسذب مدرؾ اإل لاف سيدرد اسخاراق 
تهذا اس تع سف اسقبؽ أارب إس  اسختؼ ذسؾ ألف ، أت ألذى م تاا  اسشخص سل ق بل  ، خاراق

 (.21: 2002، )األايرب.سيدرد مكتف تاضل اسسااسـ  ق ذهف اإل لاف

تمظ ر  ب  يترة ختؼ سوؿ اسقبؽ اسذب ، تدتا ا  تهت ابؽ سئدد مدرؾ اس رد أل ا   
 (. 137: 2004، ) سئسد.م  اب اسطاسب اسذب م سؿ درتل 

 اسقبؽ اسط ماق مكتف سيائ ا  سب رد ، م شأ ئمف م ارض اس رد ألب ضةتط   رر تاتدد 
اسذب مق رب سف دختؿ االس ئا ات تسكف ذسؾ ماب أف م ـ  ق ئدتد سام ا  اسقبؽ مد ا اسطاسب 
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اسطاسب م شؿ ئ    ق االل قرار  ب  سك     ؿسذاكرة أسا إذا زاد اسقبؽ  ف ئد سامف  إ   مااسب

 .(86: 2005، سبلل ذكار.) ا ـ

 ثانيًا / القمؽ العصابي أو القمؽ الحاد أو المزمف : 

سسػا مااػؿ اس ػرد  مػر اػادر  بػ  ، امكػتف اسقبػؽ سلػ سر سػدى اس ػرد ت يػترة س ػاسغ  م ػ ئمث
ته ا مػ اكس اسقبػؽ  بػ  أداء اسالػـ ستظائ ػ  ت ميػاب الػـ اس ػرد  اسادمػد ، داء  سب االل قرار أت أ

األسػػػراض اساضػػػتما تمباػػػأ إسػػػ  األط ػػػاء تاس ئاسمػػػؿ تاس ئػػػتص دتف اساوػػػتر  بػػػ  لػػػ ب ئقمقػػػق  سػػػف
تمػػػؤور اسقبػػػؽ اسئػػػاد أت اسسػػػزسف  بػػػ  كا ػػػا أ ضػػػاء ت تظػػػائؼ ،  ضػػػتب أدى إسػػػ  إ ػػػبلؼ اساضػػػت

 .(86:  2005، اسالـ) ا ـ

 (2004:137، تهت  تع سف اسقبؽ اس ائـ اسذب ال مدرؾ اسسرمض أل ا  .) سئسد
 وينتي هذا النوع مف القمؽ عمى ثبلث صور رئيسية: 

، إذ أ    مر سر  ط  أب ستضتع سئدد، ابؽ  اـ تهذا اس تع مسوؿ اسقبؽ  ق أد   يترد -
 ته ا مشار اإل لاف  ئاسا سف اسختؼ اسةاسض  مر اسسئدد.

سف ستضت ات سئددة  ا   ارها سف سومرات اسقبؽ ت كتف دراا شدة  سخاتؼ سرضما -
اسختؼ سدى هؤالء األ راد ال    الب إطبلاا  سا اسخطر اسئقمقق اسس تاا سف اسستاؼ 

 اسسر  ط  اسقبؽ أت اسختؼ.

، تاد  كتف سخاتؼ  ق يترة   دمد تختؼ م تاا ئدتو  سا أ   ال تاتد س ) اسدلتاق -
1998  :3-5.) 

 مختمفة:  أبعاد ليشمؿ اء تصنيؼ  خرفي حيف ج

م قلـ اسقبؽ إس  ابؽ شاترب ماق اس رد أل ا   تمسك    مف حيث مدى وعي الفرد ب : .1
ت اس ا  سا مزتؿ  زتاؿ  بؾ األل اب. تابؽ ال شاترب ال م طف اس رد ،  ئدمدها تاس يدب س ا

 إس  س ررا   تدتا م  ر ـ لمطر    ب  لبتك .
  .تابؽ سزسف، تابؽ ئاد، لـ اسقبؽ إس  ابؽ  لمطم ق مف حيث درجة شدت : .2

ه اؾ ابؽ سملر تس شط سؤلداء  مف حيث تنثير  عمى مستوى أداء الفرد لواجبات  ومهام : .3
Facilitating   تابؽ سو ط أت سضاؼDebilitating. 
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ىى
، مي ؼ إس  ابؽ  ادب تاااق مف حيث مدى تنثير  عمى توافؽ الفرد وصحت  النفسية: .4

 .(98:  2004، فعمي وشريت.ضسمرب تابؽ  يا ق تابؽ خبقق أت

كؿ هذد األ تاع تاس ي م ات  شمر إس  أف اسقبؽ ئاسا ا  ااسما سخطػر مكتف ستا  سشخيما  
تهت شاتر  اسض  مر لار    اتت دراا شد   سف شخص آلخر تمكتف سيئتب ، اس رد

  اسختؼ تاس ت ر. 

فمف جهة قد يساعد القمؽ اإلنساف ، وتخمص الباحثة مما سبؽ أف لمقمؽ وجهيف مختمفيف 
ومف جهة أخرى ، وعمى اإلنجاز والوصوؿ إلى مستويات أعمى مف الكفاءة، عمى تحسيف ذات 

إف الفرؽ بيف . يمكف لمقمؽ أف يحطـ اإلنساف ويشيع التعاسة في حيات  وحياة المحيطيف ب 
قي جوانب حياة اإلنساف وهو في ذلؾ مثم  كبا، وجهي القمؽ يكمف في الدرجة التي يكوف عميها

وتبقى الحاجة األساسية لئلنساف في هذا ، والتي يفضؿ دائمًا أف تكوف عمى درجة مف االعتداؿ
وأف يكوف اإلنساف ، الصدد هي اكتساب  لممعرفة المناسبة الستخداـ وتطويع القمؽ بطريقة بناءة

 سيد القمؽ ال أف يكوف عبدًا ل .
 

 راض القمؽ: ػأع
رة تس اددة س  ا سا مظ ر  ب  اساا ب اس  لق تس  ا سا مظ ر  ب  اساا ب سبقبؽ أ راض كوم

 : ل ئاتؿ اس ائوا إ راز اس اض س  ا  ق كؿ اا ب مسا مبق ت ، اسالسق
 األعراض النفسيػة:  .1

ت دـ اسقدرة  ب  اس ركمز ، ت دـ اسرائا تاإلئلاس  اسدتخا كاإلئلاس  ضاؼ اسذاكرة
 (.6 :2005، تاسختؼ ت مرها)  د اسقادر

، ت دـ االل قػرار تاسشاتر  ا اداـ األسف تاسرائا، كسا أف اس ت ر اسااـ تاسقبؽ  ب  اسيئا 
تاالك ئاب تاسضمؽ  هذا إس  اا ب اسشؾ تاس ردد، تلر ا اإلوارة ت د االل قرار، تاسئلالما اسس رطا

س رد  ب  ت راب اسسل ق ؿ  اإلضا ا إس   تهـ اسسرض كب ا أ راض  ؤدب إس   دهتر  ق ادرة ا
، اال ااز تاساسؿ كسا  ؤور  ب   تا ق  االا سا ق تاسس  ق تاس  لق تاأللرب.)  ب  ت شرمت

2004 :103.) 

 : ةاألعراض الجسميػ .2

ئمث أف اسما األا زة ، األ راض اسالسما هق أكور أ راض اسقبؽ اس  لق شمت ا   إف 
اس م توبلستس  ذب مئرك ت  ةذى  اسا از اساي ق اسبلإرادب اس، اسئشتما  ق اسالـ س يبا
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ىى
تظ تر أ راض  ضتما  ق ، تاد مؤدب اال  ااؿ إس     م  هذا اسا از، اسس يؿ  سراكز اال  ااؿ

 .( 140:  2003، أئد أئشاء اسالـ اسسخ ب ا) كاشا

، ت ت ر اساضبلت، سف هذد األ راض اسضاؼ اسااـ ت قص اسطااا اسئمتما تاس شاط تاسسوا رةت 
تاسيداع اسسل سر اسذب ال م دئ   تاس اب تاسبلزسات اساي ما اسئركما، تاس شاط اسئركق اسزائد

تلر ا ، ت ي ب اسارؽ ت رؽ اسك مف تار ااش األيا ا ت رتدة األطراؼ تشئتب استا ، األل رمف
تار  اع ضةط اسدـ تاضطراب اس   س ت لرد تاسدتار تاسةوماف ، اس  ض تاسخ قاف تآالـ اسيدر

: 2005، ت قداف اسش ما ت قص استزف.)زهراف، ـ تاسئبؽضـ تا اؼ اس ل اؿ ت لر اس تاسققء تاإل
486.) 
 ض النفسجسمية : ااألعر  .3

ت  سوؿ  مسا مطبؽ  بم   األسراض اسلمكتلتسا ما أب  بؾ األسراض اساضتما اس ق مل   ا اسقبؽ أت 
تابطا ، تاسر ت اسشا ق، أت  ق زمادة أ راض ا كاسذ ئا اسيدرما، مباب دترا  هاسا   ق  شأ  ا

تاسقتستف ، رتارئا اسسادة تاالو ق  ش، تاس تؿ اسلكرب، ترتسا مـز اسس ايؿ، اسشراممف اس ااما
 .(105، 2004ت شرمت :   بق)ت قداف اسش ما اساي ق، تاسيداع اس ي ق، اساي ق

سسا ل ؽ أ   سف اسسسكف اس ارؼ  ب  ظ تر اسقبؽ سدى اس رد سف خبلؿ   خبص اس ائوات ل
تهذا سف خبلؿ ئركات ت ير ات اس رد ،  راض اسالسما تاس  لما اس ق  شمر إسم اس ارؼ  ب  األ

  مر اساادما تاس ةمرات اس لمتستاما اسظاهرة  بم .

 النظريات المفسرة لمقمؽ :
تهذا رااا إس    امف استا ات تاسس ادئ تاأللس ،  خ بؼ  ظرمات  بـ اس  س  ق   لمرها سبقبؽ

  طرؽ اس ائوا  مسا مبق إس   رض  اض اس ظرمات تأهس ا:تل ، اس ق     اها كؿ  ظرما
 التحميؿ النفسي:  نظرية

ئ   أ  ا  ل طما اسقتؿ  أف ، سف أكور  بساء اس  س ال خداسا  سسيطبل اسقبؽ( دفروي) كاف
  ت م ظر سبقبؽ  ب  أ   إشارة إ ذار سخطر ، إذا ا هذا اسسيطبل تشمت   ماتد  ق ازء ك مر إسم 

شخيما  سشا ر اسقبؽ  ا ق أف األ ا أي ئت  مر اادرة  ب  ك ل دتا ا اس ت اس ق اادـ م دد اس
هذا اسشاتر أب اسقبؽ هت س ذر سؤل ا ت األ ا األ ب  س ئشد سزمدا  ،  ااهد س ظ ر  ق سااؿ اسشاتر

 سف اسقتى س ئتؿ دتف اسسك ت ات س  ق   ق ألر اسبلشاتر.
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ىى
أل  ا  ق ئاؿ سـ   ال  ق اخ راؽ ، اتما تاسسشكبا  كسف   ق ئاؿ كا ت هذد اسسك ت ات

 إ  ا ل   ؾ د ا ات األ ا  ئمث ، اسد ا ات تاس ا مر  ف   ل ا  ق لبتؾ ال لتب أت  يا ق
 (.94-93: 2004، مظؿ اس رد س مأ  سبقبؽ اسسزسف اسسرهؽ) بق تشرمت

اـ  ف  مرى أف اسقبؽ شأ   شأف  قما األسراض اس  لما تاساقبما تم   Adllerأدلػرأسا   
سئاتسا اس رد اس ئرر سف اسشاتر  اسدت ما أت اس قص تسئاتسا اسئيتؿ  ب  شاتر 

 ( .333:  2011،  اس  تؽ.)سيط  

 أف اسقبؽ مراا إس  وبلث   اير هق :  هورنيرى ػت 

  .زػالشعور بالعج .1

  .الشعور بالعداوة .2

 .الشعور بالعزلة .3

 ت رى أف هذد اساتاسؿ   شأ سف  دة أل اب تهق : 

، داـ اسئب تاسدؼء اسااط ق تشاتر اسط ؿ  أ   شخص سئرتـ سف اسئب تاساطؼ تاسئ افا ا -
 تهت أهـ سيدر سف سيادر اسقبؽ.، ؽ ضامؼ تلط  اسـ  دتا قت تأ   سخب

 اسلمطرة اسس اشرة تا اداـ ،  اض أ تاع اسسااسبا استاسدما اس ق م بقاها اسط ؿ  ؤدب إس  اسقبؽ سدم  -
كب ا  تاسؿ ، تاسات األلرب اسادائق، ت دـ ائ راـ اسط ؿ، خبلؿ  است تدتاإل، اساداسا  مف األختة

  . تاظ سشا ر اسقبؽ  ق اس  س

، تسا  شسؿ  بم  سف أ تاع اسئرساف تاإلئ اط، تس  ااضات تسا  ئتم  سف  اقمدات اس مئا -
: 2008، تب ال مرئـ)  مدتشاترد  أ   سخبتؽ ضامؼ أسا  اسـ ا، تاسخداع تاسئلد تاسخما ا

193.) 
 السموكية: النظريػة 

ت شكؿ أكور  ئدمدا  سف خبلؿ ، ت قا  س ذد اس ظرما  إف اسقبؽ سك لب سف خبلؿ  سبما اس ابـ 
 ق   لمر اسقبؽ إس  أف اسقبؽ أت اسختؼ سك ل اف سف خبلؿ  تمشمر اال ااد اسلبتكق.االش راطات

لب متسد اسلبتؾ اس رت ق أت اس ا  ق تهذا اسختؼ اسسك ، اساسبمات اس ابمسما األخرى االش راطات أت
مك لب اس ازمز سف خبلؿ خ ض سل تى اسقبؽ  ساف أل  ات اس اسق ما  ر هذاف اسلبتكاف لبتؾ  اائ

 (.329: 2005، أت اسختؼ)اسداهرب
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ىى
تم سمز ،  اسقبؽ  ق اسسدرلا اسلبتكما هت ا ااد ا  ااسق أت شاتر م يب  ب  اسسل ق ؿ

تم    اسقبؽ سف اإلئ اط أت اسضةتط اس  لما اس ق  ب تاألسؿ.   اتب أت اس زاج سشا ر اسر 
  سارد اسسرتر  خ رة)لارة أت سؤسسا(  إ  ا   ئتؿ إس  ال اا ا سشرتطا  ر  ط ، م ارض س ا اس رد

ئداوػا  سبضةط اس  لق) سيط   ئ اطا  تا  :  2011،  ف طرمؽ اس اسمـ  ستااؼ أخرى أاػؿ شدة تا 
333.) 

خبؽ ئاسا ختؼ سدى اسط ؿ" أس رت" ، تف" ز مـ اسسدرلا اسلبتكماد ال طاع "اتف تاطلػتا
، ئمث كاف أس رت اد  اتد  ب  اسباب سا أئد ئمتا ات اس اارب، اسذب كاف م بغ أئد  شر ش را  

ت اد ، وـ شرط تاطلتف رؤما اسط ؿ هذا اسئمتاف سومر سخمؼ  ق أيب  تهت لساع يتت س اائ
ت ل طما اسقتؿ ، اسئمتاف اسذب كاف ملر سرؤم   سف ا ؿئدتث االش راط أي ل اسط ؿ مخاؼ سف 

 أف اسئمتاف  ق هذد اس ار ا ما  ر  سوا ا اسستضت ات اس ق  ومر ابؽ اسراشدمف سا أ  ا كا ت 
سا  ارض را طا ، تسك  ا ار  طت  ستضت ات سومرة سبختؼ، ستضت ات سئامدة  ق أيب ا

 (.95: 2004،  لماف) بق تشرمتاالش راط إس  اس

 اإلنسانية:  لنظريةا 

سذا ،  مؤكدتف  ب  خيتيما اإل لاف  مف اسكائ ات اسئما اإل لا قسا أيئاب اال ااد أ 
تمرى أيئاب هذد اال ااد أف ، ركزتا  ب  ستضت ات  ر  ط  اإلرادة تاسئرما تاسسلؤتسما تاسقمـ

 ف  قما األ راد.تك رد مخ بؼ  ، اإل لاف هت أف مئقؽ تاتدد تذا   كإ لاف ـاس ئدب اسرئملق أسا

أل   اس دؼ اس  ائق اسذب مئاتؿ اإل لاف ،  ب  كؿ إ لاف أف ملا  س ئقمؽ هذا استاتد ت
 .تسف ػت اس اسق  إف كؿ سا مامؽ سئاتالت اس رد س ئقمؽ هذا اس دؼ مسكف أف مومر ابق، استيتؿ إسم 

سئما   أت هدؼ    د أيئاب هذد اسسدرلا  ئث اإل لاف  ف سةزى أهـ اساتاسؿ اس ق  ل ب اسقبؽ
ذا سـ م  د اإل لاف إس  هذا اسسةزى  إ   لمكتف  رملا سبقبؽ) بق تشرمت، ستاتدد  95: 2004، تا 

– 96.) 
 

 تعقيب عاـ عمى نظريات القمؽ:
 

 اد أف  رتمد يائب اسسدرلا اس ئبمبما هت يائب اسا د األك ر  ق تضا س  تـ اسقبؽ  ق  .1
تأ زى اسقبؽ سبيراع اسذب ، ف تضا  قلمسات اسقبؽتما  ر أتؿ س، سمداف  بـ اس  س  شكؿ  اـ

ئمث  ئاتؿ اسةرائز تاسسك ت ات ، مدتر  مف  قلمسات اس  س اسوبلث اس ت األ ا تاال ا األ ب 
ت اد أف األ ا مئاتؿ سقاتسا هذد اسسك ت ات تس ا ا سف ، اسخرتج سبشاتر   اؿ ضةط اس ت
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ىى
ك ت ات اس ت ت اس اسق تسادـ   رمغ هذد اسخرتج خت ا  سف اسسا سا تامس  اس ق   اارض سا س

 اسسك ت ات م    اسقبؽ.

 م سا ذهب اس رتمدممف اسادد سوؿ ت ادسر تهتر ق إس  اس قبمؿ سف أهسما اسةرائز  ق   لمر  .2
 اسلبتؾ اإل لا ق تاه ستا  اسابلاات االا سا ما.

ؼ م ـ اك لا  ا تمرى أيئاب اس ظرما اسلبتكما أف اسقبؽ سك لب تس ابـ إذ أ   ال اا ا خت   .3
تسكف ، ت  ـ ال وار  ا  تالطا  اض اسسومرات اس ق  خمؼ  ابل أت اس ق ال  خمؼ  ق اسئقمقا

 ار  اط ا  سومرات سخم ا  ق استااا أكل  ا اسقتة اسسخم ا تاسقبقا.

 أيئاب اس ظرما اإل لا ما م لرتف اسقبؽ  ل ب اسختؼ سف اسسل ق ؿ اسسا تؿ.   .4

 عػبلج القمؽ:
زاسا سخات   تخ ض  ت ردتم دؼ اسا   ته اسؾ ، بلج اس  لق إس   طتر شخيما اسسرمض تا 

  دة طرؽ سبابلج س  ا: 
تهذد اساقاامر  ؤدب ، تمل خدـ  اض اساقاامر ذات اسختاص اسسلك االعبلج الكيميائي:  .1

 (.285: 2005، إس  االل رخاء تاس دتء كسا أ  ا  خ ض اسقبؽ تاس ت ر تاس  م )اسسطمرب
سا اسسرمض سم سكف سف  ماه ا مئاتؿ اسسااس  إمااد  بلاا تومقا ت تد سي:العبلج النف .2

وـ اسكشؼ  ف اسيرا ات اسسك ت ات سف ، اس ا مر تاس رتمل  ف   ل  تاس   مس  ف سشاكب 
تسف وـ سئاتسا إ  اـ اسسرمض ، خبلؿ لبلبا سف اسبقاءات تاألئادمث ت  لمر األئبلـ

 ا  سبش اء  ر ؽ ت اس شاما تاس تام  تاإلمئاء  مر تد،  ئقمقا تاذتر اسقبؽ اسذب ماا م 
، اسس اشر تم خذ اسابلج اس  لق  دة يتر تألاسمب  اس ل ا سسدارس  بـ اس  س اسسخ ب ا

:  2008، تاسطرمقا اس ق م ضب ا اسسااس  لتاء أكا ت  ئبمبما أت إ لا ما أت لبتكما.)  مد
196.) 

اس اسا  ق  بلج اسقبؽ ئمث ملا د  ب  تهت أئد استلائؿ  العبلج بالتحميؿ النفسي: .3
 مف  اسس لؽ أت  ب  سئ زات)اس ت( اسسلمطر  ا   ارها اسازء  قتما)أ ا(اسسرمض
 (.284:  2005، تضتا ط) األ ا األ ب (.)اسسطمرب س طب ات)اس ت(

االل  يار  يرا ا   اسبلشاترما سا  كسا ملا د اسابلج  اس ئبمؿ اس  لق  ب   ابمـ اسسرمض 
ت ق  اض ئاالت االضطراب مل ئلف  دـ ، ت  سما اسقدرات، اس كمؼ ت ادمؿ األهداؼ سئاتسا
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ىى
:  2008، سئاتسا اسكشؼ  ف اسيرا ات اسخطمرة  قد مؤدب ذسؾ إس  ئاسا شدمدة سف اسقبؽ.)  مد

335-336.) 

 اسابلج اسلبتكق مل خدـ س ؾ اإل راط اسسرضق اسس ابؽ  اسقبؽ تاسقضاء  العبلج السموكي: .4
 (. 332:  2005، زسات اساي ما اسئركما) اسداهرب ب  األ

ضااؼ اسقبؽ مارض اسسرمض ، ئمث م ـ  درمب اس رد اسسرمض  ب  االل رخاء وـ ألاؿ إزاسا تا 
إس  اسسومرات اس ق  ل ب س  اسقبؽ أت اسختؼ إسا  شكؿ  درماق ئ   ما اد  ب  ستاا   ا  مسا 

دتف اسلساح س   اس رتب تملس  ه ا ألبتب) أت د اا تائدة ، ملس    قبمؿ اسئلالما اس درماق
ت  ماا هذا اسابلج أف اس رد مك شؼ أ   اادر  ب   قدمـ االل اا ا اسلتما سبسومرات ، اإل اضا (

: 2008، تا   ا ال  ل د ق  بؾ اسشدة سف اسختؼ )  مد، اس ق كا ت  ل ب س  اسقبؽ تاسختؼ
198.) 

مبنية عمى األسباب التي ترى أف القمؽ نشن وترى الباحثة أف لكؿ نظرية طريقة في العبلج 
تقدـ لمفرد بهدؼ ، فالعبلج الكيميائي يعتمد عمى مجموعة مف العقاقير المهدئة، مف خبللها

في حيف أف العبلج التحميمي يعتمد عمى أسموب التداعي ، استرخاء العضبلت والتقميؿ مف القمؽ
الفرد وتؤدي إلى القمؽ.أما العبلج  الحر وتفسير األحبلـ لحؿ الصراعات التي يعاني منها

السموكي فيستعمؿ التحصيف التدريجي واالسترخاء وغيرها مف األساليب لمتغمب عمى القمؽ الذي 
 أثار  خبرة ماضية مؤلمة.

 القمؽ مف منظػور إسبلمي :
نَا اإِلنأَساَن ِِف َكبَد  "ااؿ  ااس  :    (4اس بد :) "َلَقدأ َخَلقأ

 اسئماة يراع تسشقا س يبا   دأ ، اسذب مئكـ كا ا اسظتاهر اإل لا ماهذا هت اسقا تف اإلس ق 
س يؿ تسل سر سا اسس ةمرات ئ    عتمظؿ هذا اسكائف  ق يرا،   دسا مخرج اسط ؿ سف  طف أس 
 ملبـ اس  س األخمر إس   ارئ . 

التي لو  أن  لو تعمقنا في الديف اإلسبلمي فسنجد العديد مف القوانيف والقواعد رى الباحثةػتو 
 اتبعها اإلنساف فسوؼ تقود  حتمًا إلى السواء النفسي.
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ىى
 بعض القوانيف والقواعد لمتخمص مف القمؽ: (99- 93:  2005، فغانـوهنا يعرض

َٔ  "  اإللبلـ مر ق امسا اس تكؿ  ب  اهللالتوكؿ عمى اهلل :  .1 ُٓ ِ َذ ْ لََعَ اَّللل ََّٔكل َْ َحخَ ٌَ َو
 ُّ  اد إف اسرلتؿ يبق اهلل  بم  تلبـ  ق ئدمو  سا األ را ق اسذب أر تسذسؾ  ، (3)اسطبلؽ:"َخْصتُ

  قاؿ س  اتس   اساطرة اسخاسدة اسخبتد األ دب" أ قب ا ت تكؿ" .ت،  رؾ  اا   دتف أف مأخذ  األل اب
اإللبلـ  إ بلئ  امسا اس تكؿ تسمس اس تاكؿ  إ   مزمؿ سف اس رد كا ا اساتاسؿ اس ق  قتد إس  اسقبؽ 

 أل  ق ال أخش  سف أئد إال اهلل.، س تاستاسختؼ تا

ًْ " :تاآلمات اس ق  و ت اإلمساف  اهلل ت اسزرؽ كومرة  ذكر س  ا الرزؽ بيد اهلل: .2 اءِ رِزْكُُس ٍَ َوِِف الَصّ
َٔغُدوَن  ا حُ ٌَ خِيُ  "( تاتس   ااس : 22)اسذارمات:"َو ٍَ ْ َّٔةِ ال َزّاُق ذُو اىُْل َٔ الَرّ ُْ ( 58اسذارمات: ")إَِنّ اَّلَلل 

تئ   ست ا  بم ا  اس قر تاساتز  ابم ا االا  اع ،  اسرزؽ  مد اهلل ت ب  اإل لاف أف موؽ   ذد اسئقمقا
ََ  "ااؿ  ااس  :  ت  أف ذسؾ ال م ـ   وا   ؿ سئكسا ال مابس ا إال اهلل. ٍء ٌِ ًْ بََِشْ َُُّس َٔ َوََلَتْيُ

جْ 
َ
َٔاِل َواْْل ْم

َ
ََ اْْل ََ اْْلَِْٔف َواْْلُِٔع َوَجْلٍص ٌِ اةِرِي ِ الَصّ َراِت َوبَِِشّ ٍَ (. اإلمساف 155) اس قرة:"ُفِس َوالَّ

   ذد اسقا دة مااؿ اإل لاف م ات سف داء اسقبؽ.
:تسذسؾ اإليماف بنف كوارث الحياة مف موت وزالؿ وعواصؼ كؿ ذلؾ وغير  مف قدر اهلل .3

مقتد اس رد إس   إف اإللبلـ  رؽ  مف  ت مف سف اسي ر إزاء اس ك ات : ي ر اساااز تاسذب 
 "تي ر اسشاكر اسراضق  قضاء اهلل  إ  ـ  كسا ااؿ  ااسق : ، اسخرتج  ف اإلمساف تاساماذ  اهلل

 ََ اةِرِي ِ الَصّ ِ ِإَوَُّا إََِلِّْ َراِجػَٔن  *َوبَِِشّ ٔاْ إَُِّا َّلِلّ ُ ِصًتٌَث كَال ٌُّ  ً ُٓ َصاَبخْ
َ
ََ إِذَا أ ِي َٔاٌت  *اََلّ ًْ َصيَ وىَئَِم َغيًَِْٓ

ُ
أ

ْٓخَُدوَن ٌِّ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَئَِم 
ُ
ًْ َورَْْحٌَث َوأ ِِّٓ ب  ( .156-154اس قرة:) "َ َرّ

تأف م طتب اإل لاف  ب    ل  تال م شةؿ  قضاما  مرد  االه ساـ  اساار  :.يرفض اإلسبلـ العزلة4
 يبا اسرئـ  ، تشؤت   خايما إمسا ما " سازاؿ ا رمؿ متيم ق  اساار ئ   ظ  ت أ   لمترث"

سسرمض ت شمما اسا ازات كؿ هذد اسقتا مف اس ااسبما  يؿ إس  دراا اسئؽ سآلخرمف.  اسمـت ت مادة ا
أف مد اتا  قتد ، تاسذمف ال مرمدتف لتى شمئا  تائدا  ،    ا  رى اسامادات اس  لما سزدئسا  اس شر

 .أل  ا اسماا  تألل اب س اددة أي ئ ا  ئؽ " ازر  ائما "، سشخص مل سا إسم ـ تم تايؿ سا ـ
 

تهذد سملت  ف ضاؼ ، اإللبلـ مر ق سدى اس ػرد  ضمبا اسا ت مواجهة اإلساءة بالمعروؼ: .5
تسك ؾ اػادر  ب  رد اإللاءة تسك ؾ  ا ت تهذا اسا اسلست  اسةرائػز اسادتا مػا تاس ق  رمد اسدسار 

ِّئَُث ادَْذْع ةِاىَِّت  "تعاىل سآلخر. ااؿ  ي ُّ َوََل تَْصخَِٔي اْْلََصَُِث َوََل الَصّ ِي ةَيَِْـــَم َوبَيَِْ َُ ََإِذَا اََلّ ْخَص
َ
َ أ ِِ  
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ىى
 ًٌ ُّ َوِلٌّ َْحًِ َُّ

َ
َْ َغزِْم  "(، تااؿ اؿ سف اائؿ 34 يبت: ")َغَداَوةٌ َنأ ٍِ َ َٰلَِم ل َْ َصََبَ وََدَفَر إَِنّ َذ ٍَ َ َول
ُمٔرِ 
ُ
َّ "(. تااؿ  ااس : 43) اسشترى: "اْْل اء َوالَضّ َّ ََ يُِفُِلَٔن ِِف الَسّ ِي ًَْ  اََلّ َْ ٍَِي اىْ ِِ اء َواىَِْظ

ْدِصنِيَ  ٍُ ْ َِ اَلَّاِس َواَّلَلُ ُُيُِبّ ال  (.134) آؿ  سراف: "َواىَْػاذَِي َغ

تاسيبلة  اد ، اءػسف طرؽ اس خبص سف اسقبؽ هق  اتمد ت ابمـ اإل لاف  ب  االل رخ.الصبلة:   6
 اسيبلة سةا سش قا سف ة .ا  سف اس ت ر تكؿ س ةيات اسئماسف أ ال استلائؿ سبخبلص   ائم

َُّ اىُْلئُُب  "اسيبا.  ِ ئ ٍَ ِ َتْط َل ةِِذْكرِ اَّلَلّ
َ
ِ أ ًْ ةِِذْكرِ اَّلَلّ ُٓ َُّ كُئُبُ ِ ئ ٍَ ٔا َوَتْط ُِ ٌَ ََ آ ِي

 (28) اسر د : "اََلّ
 



  النظريالنظرياإلطارىاإلطارى

 

42 

 

  الفصلىالثانيالفصلىالثاني

ىى

 
 
 

  الثال  تغريامل
  االكتئاب

 

 

 مم.عؼدعــــة

 م.عػفـومماالطؿؽاو 
 مم.اظػرقمب ماحلزنمواالطؿؽاو 
 م.عرضماالطؿؽاومعدىماغؿشار 
 م.أســراضماالطؿؽاو 
 م.أسراضماالطؿؽاومطؿاموصػفاماظؼرتن 
 أدؾـــاوماالطؿؽاو. 
 م.ادلـظورماإلدالعيمألدؾاوماالطؿؽاو 
 م.غظرؼاتمتػلريماالطؿؽاو 
 م.اظؿعؼقبمسؾىماظـظرؼات 
 م.سـالجماالطؿؽاو 
 م.سالجماالطؿؽاوميفمضو ماظؽؿاومواظلـة 
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 الثالث المتغير
 االكتئاب

 ة: مقدمػػػ
 

كرت أ راض   ق ك ا ات اسسيرممف اسقدساء تذُ ، رؼ سرض االك ئاب س ذ  ار اس ارمخ ُ 
ت ق أستاف اسشخيمات اسسك ئ ا اس ق تردت  ق ، )ا ف لم ا( تاإل رمؽ تاس ا بممف ت  د اسارب

 (.382: 2009، ت ق ايص اسقرف اسواسف  شر تاس الا  شر.)اسا مدب، سلرئمات شكل مر

تاد م اـ  ف مػـت ، سا ستيؼ اسسزاج اسلمئ اسذب م اـ  ب   ئػت سؤاتت ل خدـ هذد اسكب
 أت شاتر لقء.

،  ئمث أ  ا  ساوؿ  دد اس شر، أف أ تاع االك ئاب كومرة Operlederتمرى أت رسمد 
االك ئاب  أف Lewis م سا مرى ستمس ، ت ش رؾ اسما ا  ق أ  ا  ااؿ اسشخص  امدا   ف اسااسـ

   امف كسا  تسمس كم ا  تال متاد سا ملس  االك ئاب اس  لق ، سخ ب اسرض تائد مزخر  أ راض 
تاس ارؽ استئمد  م  سا هت  اقمد ، اسايا ق اسخاراق سل قبل   ف االك ئاب اساقبق اسذها ق اسداخبق

 (614: 3991، تشدة األ راض اإلكبم مكما.)ستل 

  سكف  دراات تهت خايما س أيبا  ، تاالك ئاب اس  لق هت  رض ستاتد اإل لاف 
 ؿ ، ظاهرة أسرمكما ت ر ما -خطأ  -تاالك ئاب سمس كسا ما قد اس اض، س  ام ا تألل اب س  ام ا أمضا  

تم زامد  ق داخؿ اسسا ساات سف امؿ إس  ، إ   ميمب كؿ اسسا ساات تم  شر  م ا   لب س  ات ا
 (.5: 1997، امؿ)  مد

اسكؿ ، أت ك مر... راؿ أت اسرأة   ق االك ئاب ال  رؽ  مف   ق ت قمر... يةمر اسلف
تمطرؽ االك ئاب أ تاب اسسرمض   د  ارض  ألب ستاؼ  يمب ، سارض س ت ات سف االك ئاب
أت  يرؼ ، ألب ستاؼ سـ مل طا اس يرؼ  م  كسا مرمد أت اس ارض، سوؿ  قد إ لاف  زمز مئ  

تسف وـ اس ائما ، س  لمات اس اسق  ؤور  بم  سف اس ائما ا،  م   طرمقا سخاس ا سط ما   تس ادئ 
 اسالسا ما  ق اس  اما.

ت ل طما اسقتؿ أف أب تائد س ا اد ، تما  ر االك ئاب سف أكور اسظتاهر اس  لما ا  شارا
 مر أف ه اؾ خطأ شائا  قا  م  اسماا  ، م سبك   ق تات سف األتاات شاتر  اسئزف أت اسضمؽ

أف   دت  بم   بلسات اسئزف تاألل   ئمف   تاا أف اسشخص اسذب ماا ق سف االك ئاب ال  د
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 بمس سف اسضرترب أف مكتف اسئزف ، ألسر سمس كذسؾتسكف ا، اسشدمد  يترة تاضئا سباسما

 .(16-15:  2001، تاسضمؽ دسمبل   ب  االك ئاب)اسشر م ق

 مفهوـ االكتئاب: 
 :ةعريف  لغػػت

تاك أب ، اسئزفتاال كلار سف ، تمارؼ ا ف س ظتر) د.ت(اسكآ ا  ب  أ  ا لتء اسئاؿ
، تاسكآ ا أمضا   ةمر اس  س  اال كلار سف شدة اس ـ تاسئزف،   ت كئمب، :ئزف تا  ـ تا كلراك ئا ا  

 تهت كئمب تسك ئب.
 تعريؼ االكتئاب اصطبلحًا :

ت م  مشار اسسرمض ،  أ  " سرض   لق تسمس سرضا   قبما   (33:  2006، اساملتب) يعرف   
سا ه تط ، تاسر  ا  ق اس خبص سف ئما  ، ت دـ االل س اع  س ا اسئماة،  اس ـ تاسةـ تاسئزف تاس كد

  ق اساسؿ. ت دـ اسر  ا، ت قص اسئساس تاسئمتما،  ق سل تى اس شاط اسئركق تاسذه ق

، زف تاألل ػ اسئ ترػكال اا ا سستاؼ مد ت إس  اسشا، زاجػ"أئد اس قب ات اسسا ادة سبس رؼ  أ  ػتما 
: 2001، أب سرض") اسشر م قػا  ػتاد مكتف سيائ ا  سئليا ، اػسمأت خلارة سا ك قداف يدمؽ

17).  
مشار   ا اس رد  اال ق اض تاسئزف ، "ئاسا ا  ااسما تا ما أت دائسا عبيد أف االكتئاب ىر ػوت
 ضبل   ف سشا ر اسق تط تاسازع تاسمأس ، ت شما  م ا سشا ر اس ـ تاسةـ تاسشؤـ، تاسضمؽ

 (.244-243: 2008، تاسااز")  مد
"ئاسا  شسؿ أت  يمب اسالـ كب   اإلضا ا إس  اسذهف في حيف تعرف  المطيري بنن 

 مؤور  ب  اسش ما  ق األكؿ تاس تـ تا ط ا ا ؾ  ف   لؾ أت  ف اآلخرمف تكؿ ، تاسسزاج تاسلبتؾ
 (.223: 2005، سف ئتسؾ ")اسسطمرب

ا اس ارزة  م  هت ػ كتف اسلس"أئدث األسراض اس  لما ا  شارا   ق اسااسـ ت  ة بنن ػوعرف  عبك 
، ه تط  ق اسسزاج سا ئزف شدمد تمأس تا تط سا خستؿ  ق اس شاط اساقبق تاسالدب")  كا

2012  :31).  

فقد وجدت ، فاالكتئاب عرؼ منذ قديـ الزماف، وتختمؼ الباحثة مع عبكة في تعريف  
وكذلؾ أشارت  ،نصوص تدؿ عمى أوصاؼ هذا المرض في العديد مف كتب الحضارات القديمة
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وهي الكممة التي كانت تستخدـ في تمؾ العصػور  إلىف السوداء( النصوص االنجميزية القديمة

 لوصؼ اضطرابات المزاج.

اسذب رأى أف ، أ قراط () أسا استيؼ اسط ق سبلك ئاب  ماتد إس  أ ت اسطب اإل رمقق  
االك ئاب  إ ادة اس تازف إس  تأتي  ا قراط اس اس س خطق ، اسسرض اس ابق م اـ  ف أل اب ط ماما

 .(222-221: 2005، أا زة اسالـ  ف طرمؽ االل رخاء تاسامش اسيئق.) اسسطمرب

ئاسا سف اس  بد اال  ااسق ت قد اسطااا اسالسما م دت  م ا  " أ   ويعرؼ الوقفي االكتئاب 
م كبـ   طء ، طتمباال مل طما أداء  سؿ مئ اج   رة زس ما ، خائر اسازائـ، سو طا  ، اسسك ئب ئزم ا  

 از ا   ف كؿ سا مد ت إس   ذؿ اسا د  سا  ق ، ت شكؿ س قطا تال مامب  ف األلئبا إال  يات ا
 (630:  1998، استا ق ")ذسؾ األكؿ اسذب اد مر ض  أئما ا  ر ضا   ا ا  

وتعرؼ الباحثة االكتئاب إجرائيًا بنن  "حالة تصيبنا بالحزف واالنقباض و ربما بالينس  
فضبًل عف ما يصاحبها مف هبوط في مستوى األداء الجسمي ، مع هبوط حاد في المزاج، ناً أحيا

 والنفسي والعقمي".

 رؽ بيف الحزف واالكتئاب: ػالف
اسزس ما.  تمخ ب اف  ق اسشدة تاسسدة، اسئقمقا أف اسئزف تاالك ئاب س ظاف  سا   تائد 

ت اد أف ، تاسلرتر تهت ضد اس رح، رماتاسسشا ر اإل لا ما اس ط هت أئد يتر اسااط ا  اسئزف:
 "وأُّ ْٔ أطدم وأةسى"اس رح تاسئزف ستاتداف  ق اإل لاف تهسا  طرماف ػ اػاؿ  ااس : 

 (.43: اـ)اس

ذا سا ال سر تا   يار اك ئا ا ) خاطرػسك   اضما تا م،  اسئزف مئيؿ سكؿ اس اس   ، ا تا 
1991 :15-18.) 

 دى انتشار مرض االكتئاب:ػم
  
االك ئاب سف أكور األسراض اس  لما ا  شارا  ئمث  قدر إئيائمات س ظسا اسيئا  ر ما  

ر  اض هذد ػت شم، سبمتف إ لاف (500اسااسسما  دد سرض  االك ئاب  ق اسااسـ  سا مزمد  ف)
تسف اسس تاا أف ، سف لكاف اسااسـ( %7)اإلئيائمات إس  أف  ل ا ا  شار االك ئاب  يؿ إس  

 .(31: 2001، )اسشر م ق. ق خبلؿ أ تاـ ابمبا (%10)   زمد هذد اس ل ا إس
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ىى
تسكف  كؿ اسسقاممس ، تم دت  ق  اض اسدرالات أف اسدتؿ اد   راتح  ق سادالت االك ئاب 

الف مقا  ق س اطؽ أكور ، تاد مكتف اسسادؿ اسار ق  ب  اسئد األد  ،   ق  هذد اس لب سر  اا
 ط االا سا ما تاإلمساف اس قاسمد سا ماطق  اض تال زاؿ  م  سف اسرتا،  ارضا  ألشاا اسشسس

 اسئساما سب اس.

تسارتؼ أف االك ئاب أكور ا  شارا   مف اس لاء س  ا  مف اسرااؿ  وبلوا أضااؼ  ب    
كسا أف  مر اسس زتامف تاألراسؿ تاسسطبقمف أكور  رضا سف اسس زتامف خيتيا   ق ، األاؿ
، )لرئاف تاسخطمب تئ اش ا.مزمد سف  رص االك ئابأسا  ق اس لاء  م دت أف اسزتاج ، اسرااؿ
2001  :26-27). 

ت شمر ، كسا أف اس قدـ  ق اساسر تاس قا د  اس ل ا سبرااؿ مزمد سف  رص اإليا ا  االك ئاب 
ت ، ل ا ( 65%  ق اسسل مف)  تؽ لف 15 اض اإلئيائمات إس  أف  ل ا االك ئاب  يؿ إس  

 األسراض اسالدما  ق  ئا اسسل مف  ي ا  اسا اس ق  ارؼ اد مر  ط ذسؾ  زمادة  رص اإليا ا 
 (.35:  2001،  أسراض اسشمختخا.) اسشر م ق

تمشمر ، (أف سادؿ االك ئاب  ق اسسرأة ضاؼ سادس   ق اسراؿ145: 2004، ) اسس دمرىت  
تذسؾ ألف اسسرأة ، إس  ا   كاف ه اؾ ا  قاد خاطئ  ق اسساضق  أف هذد اس  ائ  اد  كتف سضببا

تسك   مؤكد  أف ، كور  ا مرا   ف ئاس  ا استادا ما سف اسراؿ تأكور ا تال  سبسلا دة اسط ما اس  لماأ
ويرى أف هذا ، هناؾ زيادة حقيقة في معدؿ االكتئاب لدى المرأةأف  األ ئاث اسس ض طا أو  ت

  االكتئاب يعود لؤلسباب التالية :

تاد خبق ا اهلل  ااس  هكذا ، شا ر ئما تاماشا اسسرأة   طر  ا ذات س التكويف العاطفي لممرأة: .1
 س تاكب تظم   ا كزتاا تأـ.

 اسسرأة دائسا  س ابقا  ةمرها)تاسراؿ كذسؾ سا اس ارؽ  ق اسدراا خبرات التعمؽ والفقد:  .2
تهق ، وـ  اد ذسؾ  زتا ا تأ  ائ ا تأئ ادها،   ق   ابؽ  شدة  أس ا تأ م ا تأخت  ا، تاألهسما(

ت اس اسق ئمف   قد أما  سف هذد اسابلاات  إ  ا ، د اسابلاات أكور سف اسراؿ  دس   قتة  ق هذ
  ياب  اسئزف تاألل  تر سا  يؿ إس  دراا االك ئاب.

 اس ةمرات اس رست ما اس ق  طرأ  ب  اسسرأة أو اء   رة اس بتغ التغيرات البيولوجية المتبلحقة:  .3
 ضةط  ب  اسسرأة ت  مؤها سئليا ا  االك ئاب.تاسئسؿ تاستالدة تلف اسمأس كب ا  شكؿ  ت ا  سف اس
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ىى

 س طب ػات اسػزتج ،  استظائؼ اس ق  قـت   ا اسسػرأة ال  اػرؼ اإلاػازات العمؿ المستمر ببل راحة: .4
تئ ػػ  اساطػػبلت اسرلػػسما سبسػػرأة اسااسبػػا   ػػق  سوا ػػا  سػػؿ إضػػا ق  ػػق ، تاألتالد تاألئ ػػاد ال     ػػق

 هذا  دا  ف اسل ر سر اما ط ؿ رضما .، تار  ظمؼ اسس زؿ تا  داد اسطااـ تال ق اؿ اسز 
 راض االكتئاب: ػأع

 كسف اسسشكبا اسئقمقا  ق  ئدمد أ ػراض االك ئػاب  أ ػ  سػمس سػف األسػراض اساضتمػػا اس ػق 
 مل ؿ  ارم  ا ت ئدمدهػا  ق ساسؿ اس ئاسمؿ أت سف خبلؿ اس يتمػر  األشاػا.

، اض سخ ب ػا    امف كسا  تسمس كم ػا  ( أف االك ئاب سرض تائد مزخػر  أ ػر Lewisت ما قد )
تال متاػػػد سػػػا ملػػػس   االك ئػػػاب اس  لػػػق اسايػػػا ق اسخػػػاراق سلػػػ قبل   ػػػف االك ئػػػاب اساقبػػػق اسػػػذها ق 

 (.1993:436، د تشد األ راض اإلكبم مكما.)ستل متاس ارؽ استئمد  م  سا هت  اق، اسداخبق

، ؛   ػػػػػد اسقػػػػػػادر 49:  2006، اساملػػػػػػتب؛ 231: 2005، اسسطمػػػػػرب) م  ػػػػػؽ كػػػػػؿ سػػػػػػفت  
- 250:  2004، سئسػػػػػػد ؛357-356، 2011، سيػػػػػػط   ؛62:  2004،  امػػػػػػد ؛41: 2005
ساست ػا سػف األ ػراض  مااب  ماا ق سػف ،  أف االك ئاب اس  لق سرض مياب    اإل لاف، (251

  التالي:عمى النحو  تصنيفهااسسرك ا تاس ق مسكف 

سػػػا شػػػدمدة سػػػف اال ق ػػػاض ئمػػػث ميػػػئت اسشػػػخص تهػػػت  ػػػق ئا :اكتئابيةػػػػ المػػػزاجأعػػػراض  .1
ت ت ا  ػػر  بػػؾ األ ػػراض  سوا ػػا اسشػػكؿ  .تاسضػػمؽ تم ػػدأ  ػػق اس ئلػػف اس ػػدرماق تلػػط اس  ػػار

 قرم ػا  كػؿ ، سوػؿ ئػدتث سػزاج ئػزمف ساظػـ اسمػتـ، اسسئدد األلالػق سبلضػطرا ات استادا مػا
   ػػدـ االلػػ س اع  س ػػاهت ، شػػاتر  االك ئػػاب تاسزهػػؽ تاسسبػػؿ مػػـت سسػػدة ألػػ ت مف  بػػ  األاػػؿ.

اس  كمػػػػػر  ػػػػػق إمػػػػػذاء اسػػػػػ  س أت ت   شػػػػػاؤسما سبساضػػػػػق تاسئاضػػػػػر تاسسلػػػػػ ق ؿاس ظػػػػػرة اس، اسئمػػػػػاة
  .اسشاتر  اسذ ب اسدائـ أت اساي ما اسدائسا، اسسئمطمف كاال  ئار أت اسق ؿ

، ت سوػػػؿ األشػػػكاؿ اسلػػػبتكما اس ػػػق  شػػػمر إسػػػ   تاػػػ   ئػػػت اس ػػػدؼ :األعػػػراض السػػػيكولوجية  .2
تاد مخ ر اسػ اض يػات ا شػدمد ، تف ايترا   ق هذا اسسااؿ اس اس اسسك ئ تف  اس ا  سا ماا 

هػذا  اإلضػا ا إسػ  اسشػاتر  اإلا ػاد ، لر ا اس اب سػف أب سا ػتدت   ق اسقماـ  أد    سؿ.
م ػػدت  بػػ  تاػػ  اسسػػرمض لػػسا اسئػػزف ت ظ ػػر  م ػػاد ت  اسشػػدمد ت ضػػخـ األسػػتر تاسسخػػاتؼ.

سػػا  ر لػػـ  بػػ  شػػ  م   بلسػػات ك، ت ب ػػتب زاتمػػا اس ػػـ تكأ ػػ  ال ملػػ طما ر ػػا  كػػ ، سػػرهق مف
ذا  كبػػـ ، تملػػمر سقػػتس اسظ ػػر ال ملػػ طما ر ػػا  م مػػ  تال مئػػرؾ مدمػػ ، االس اػػاض تاسمػػأس تا 

 .كاف يت   س خ ضا  تكبلس  س قطاا  
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ىى
ت شػػسؿ ، ت شػػمر إسػػ  اس ةمػػرات اسالػػسما اس ػػق اػػد  يػػائب االك ئػػابعضػػوية: األعػػراض ال  .3

 ػػق يػػػترة اػػد  كػػػتف اس ػػػق ات  ػػاس ـت ت اضػػػطرا  سػػا ملػػػسم  اسػػ اض  ةمػػرات  ػػػق أ سػػاط اس ػػػتـ
ت قد اسش ما ، ط  ق األكؿ  شراهاا ر إل قداف اسش ما سؤلكؿ أت ات ، يات ا  ق اس تـ أت كور  

 .ساا اة اسسرمض سف اإليا ا  اإلسلاؾت ، تهق سف اسابلسات اسسسمزة سبلك ئاب
تكم مػػػا ، سقػػػرارتا خػػػاذ ا، ت شػػػمر إسػػػ  اػػػدرة األ ػػػراد  بػػػ  اس ركمػػػز دائسػػػا  األعػػػراض المعرفيػػػة:  .4

 .يات ا  ق اس ركمز تاس ذكر تا خاذ اسقراراتت   قتمس ـ أل  ل ـ.
في ثمانية  عراض االكتئابفقد حصر أ  D.M.S-IVلتشخيص اإلحصائي الرابعا أما

 :عناصر و هي

 تاداف سك ئب طتاؿ ساظـ لا ات اسمتـ. -

ساظس ا  ق أ بب ا خ اض سبئتظ  ق االه ساسات تاسشاتر  اسبذة  ق كا ا األ شطا أت  -
 األماـ.

أت ئدتث ازدماد  ق ، ا خ اض  ق استزف  يترة ك مرة ر ـ إ  ا    ظاـ رمامـ خاص -
 % سف تزف اسالـ  ق اسش ر استائد.5استزف  ب  أف م ااتز اسزمادة   ل ا 

 .األرؽ أت  رط اس ـت  -

 .متسما  ت ب  تا  اس قرمب قاس طء اسئركق أت اإل راط اسئرك -

 .تضاؼ اس شاط اسمتسق ، اتر  اإلا ادلر ا اسش -

ضاؼ اسقدرة  ب  اس ركمز ، أت  رط اسشاتر  اسذ ب دتف س رر كاؼ، اسشاتر  اسدت ما -
 ت تاتد يات ات  ق ا خاذ ارارات متسما.، رتاس  كم

دتف خطا ، ت تاتد أ كار ا  ئارما س كررة، كورة األ كار اسسر  طا  اسستت تسا  ادد -
 أت اس خطمط سبل  ئار.، ال  ئارأت سئاتسا ا، سئددة

 أعراض االكتئاب كما وصفها القر ف: 
 اػػػػض أ ػػػػراض االك ئػػػػاب  ػػػػق اسقػػػػرآف اسكػػػػرمـ  ػػػػق اس قػػػػاط ( 248: 2004، سئسػػػػد)ئيػػػػرو  

 اس اسما:
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ىى
أت  ػق شػكؿ   ػارات روػاء تألػؼ تال لػبلـ سوػؿ : ، تم دت  ق شكؿ لػبتؾ س ظػق لػب ق األسؼ: .1
" 

َ
ًْ َوكَاَل يَا أ ُٓ َٰ َخِْ لل َٔ ُٔشَف َوحَ َٰ يُ تاد م دت األلؼ  ق شكؿ ئاد ما ر  ف ، (84متلؼ:  ف"َشََفَٰ لََعَ

ًًّا"كراهما اسئماة سوؿ  نِْص ٌَ ًًا  ٌُِج َرتَْو َهََٰذا َوُكُِْج نَْص  .(32سرمـ :  )  "كَاىَْج يَا ََلْتَِِن 

ََ اْلُْ "سوػؿ: ظهور دالئؿ الحزف في شكؿ همـو أو انقباض أو بكػاء  .2 ٌِ َِاهُ  ْج َخًْ ًَظل َٔ َوابْ ُٓ ْزِن َذ
 ًٌ  (.84متلؼ:  ")َنِظً

ًٔشـا :"سوػػؿ ة مػف القنػوطػداف األمػؿ وهػي حالػػػػور بالينس وفقػػعالش .3 ـ َنَن َحُئ ُ ُّ الِشل ـ  "ِإَوَذا َمصل
 .(83 اإللراء:)

ًْ َوكَاَل يَا "سوػؿ :  ة الكبلـ أو الشكوى لآلخريفمالعزلة عف النشاطات االجتماعية وق .4 ُٓ َٰ َخِْ لل َٔ َوحَ
َشََفَٰ 
َ
ُٔشَف أ َٰ يُ ًًّا :"( تاتسػ   ػز تاػؿ 84) متلػؼ: " لََعَ َِظًُا كَِص ٌَ ُّ ََاُتََتَذْت ةِِّ  يَخْ ٍَ سػرمـ : ) "َََد

21 )  
وتخمص الباحثة مما سبؽ إلى أن  مف الممكف التعرؼ عمى ظهور االكتئاب لدى الفرد  

بلؿ حركات وهذا مف خ، مف خبلؿ التعرؼ عمى األعراض الجسمية والنفسية التي تشير إلي 
 .وتصرفات الفرد غير العادية والتغيرات الفسيولوجية الظاهرة عمي 

ت تا  مئسؿ ، تسمس سا   ذسؾ أف كؿ اسسك ئ مف م اتستف سل رخممف  ق سبل س اا سا 
ذسؾ أف ه اؾ كومرا  سف االك ئا ممف م ائتف  ق اسسشاركا   شاط ، سشا رهـ اساسمقا  اسكآ ا تاسق تط

تكذسؾ م  ادستف اس كاهات سكق مقدستا تا ا  طم ا  ، لستف  ق استات اسس البتم  ،  ق األئادمث
 (.27: 2008، أليداائ ـ تزسبلئ ـ تأاار  ـ) زب

 سباب االكتئاب:أ
إال ، ه اؾ اخ بل ات  ق   لمر أل اب االك ئاب   اا  سبخب مات اس ظرما سبس ظرمف تاس ائومف 

ت مسا مبق  بخمص ألهـ ، ر اسما األل اب اسسئ سباأف اس ظرة اسشستسما  تاب األخذ  ق اال   ا
 االك ئاب:  ت اد أف ه اؾ  دة أل اب   داخؿ ساا  سظ تر، أل اب االك ئاب  ي ا  اسا

 أف االكتئاب يرجع إلى عوامؿ مختمفة وأهمها : ( 248:  2004، محمدف حيث ذكر

ت  ضتما داخبما تمازى إسم ا ئدتث االك ئاب  ل ب تاتد اضطرا ااألسباب الداخمية : .1
 تدتف أف مكتف ه اؾ أل اب خاراما  د ت سذسؾ.
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ىى
تمازى إسم ا ئدتث االك ئاب  ل ب زمادة أت  قص إ  اج ستاد أسباب كيميائية حيوية : .2

 ل ب اساتاسؿ استراوما اس ق  ؤدب إس  تاتد  رتؽ  ردة  ق ، سام ا  ق  اض سراكز اسسخ
 االل اداد سئليا ا   ذد اسئاسا .

تما قد  أف األل اب اس  لما  ؤدب  دترها إس  إئداث  ةممرات  ق اسالـ : أسباب نفسية .3
         ا ئاسا االك ئاب.

 ( إلى أف األسباب التي تقؼ وراء االكتئاب تتمثؿ في :226:  2005، ذهبتف المطيريبينما 

تسكف  ،أو  ت اسدرالات أف ه اؾ  ب  األاؿ  اسؿ تراوا  متستاق تائد ئمثالعوامؿ الوراثية: * 
 هذا ال ما ق أف كؿ سف مئسؿ اسسرض لمياب   .

 م دت أف أيئاب ، ت مف هذا اسسرض، ه اؾ  بلاا  مف اس كتمف اسالسقالعوامؿ التكوينية:  *
اس سط اسسك  ز أت أيئاب اس  ما أكور  رضا سف  مرهـ سردتد األ ااؿ اسااط ما اس ق اد  ؤدب إس  

 اإليا ا   ذا اسسرض.
تمر ط ، ئمث مر ط اس اض  مف االك ئاب اسذها ق ت مف اضطراب اسةددلوجية: العوامؿ الفسيو * 

تمرى اس اض اآلخر أف ، اس اض اآلخر  مف االك ئاب اسذها ق ت مف اضطرا ات اسا از اساي ق
 .ه اؾ  بلاا  مف اسئاسا اسذها ما ت مف اضطراب اسساادف  ق اسالـ

ت دـ  ق ؿ استااا ، ت مرها سف اال  ااالت اسخ رات اال  ااسما اسيادساالعوامؿ النفسية: * 
ت مرها سف اسظرتؼ اسسؤسسا تاسئتادث اسسئز ا تاسكتارث اسقالما ت مر ، تاسضةتط اس مئما  ق اسئماة

 إس  االك ئاب  ق ئما  . ردكب ا اد  ؤدب  اس ، اسس تااا

س  راا  مف األ  اء تسا  م ا سف اك  اء تئرساف ت قداف اساطؼ أت اسئ اف أت ا التربية الخاطئة:* 
مؤدب إس   ؾكؿ ذس،  ق اسسااسبا أت اس لبط تاإلهساؿ أت اسئرساف اسسادب تاسااط ق تاسسا تب
 مكتف االك ئاب تلمبا ، يرا ات شاترما أت الشاترما  يؿ  يائ  ا إس  اإلئ اط تاسااز تاسقبؽ

 د ا ما  ف اسذات  ااد اسسخاطر .

س اس  ارضا  سبلك ئاب هـ أيئاب اسشخيمات اسااسدة تاسظاهر أف أكور ا الوحدة والعنوسة:* 
تاسذمف ، تهـ أيئاب اسضسمر اسس شدد تاسسمتؿ االا سا ما اسضمقا، اس ق   طبب اسكساؿ، اسس زس ا

 تال مادتف سف مر اهـ تم  ـ   ـ.،  ق تئدة تلف اسقاتد
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ىى
 وهو : ويتفؽ محمد غانـ مع معظـ األسباب  نفة الذكر مضيفًا إليها عامبًل خامساً 

 العامؿ االجتماعي:  -

  ت مرى أف اساتاسؿ االا سا ما  قتـ  دتر أك ر  ق  ئدمد سا إذا كاف ئدث  ادب  
لما  ر"يادسا " أـ ال. تمؤدب إس  اك ئاب سئدد إكبم مكما. تاد  م ت اس ئتث أف االك ئاب  ادرا  سا 

، ئداث اسيادسا  االك ئابتأف اس لاء اسبل ق مل ا ف سؤل، مئدث  دتف سقدسات أت  تاسؿ سرل  
تهكذا  إف اس لاء اسبل ق ماا مف ، مكف  ادة  رملا سادة سشاكؿ  ااؿ  بؾ االل اا ا أكور ائ ساال  

تذات ، لمكف أكور  رضا سف  مرهـ سئليا ا  االك ئاب، سف لكف  مر سرمل أت زتج  اشؿ
دتؿ اسااسـ اس اسق مشما  ت ق اسشقء  ق ئاسا اس لاء اسبل ق  قدف أس ا  ف ا ؿ لف اسئادما  شر.

 .(110-108: 2005، االك ئاب   ماا لتء اس ةذما تاألسراض تا  شار اسط مبمات.)  ا ـ

 المنظور اإلسبلمي ألسباب االكتئاب: 
اسيرا ات اسداخبما هق األلاس  ق اسسشكبلت تاسس ا ب اس  لما اس ق ماا ق س  ا   ا  ر
  ق  اض اسستاضا تس  ا :  تميؼ اسقرآف اسكرمـ هذد اسيرا ات، اإل لاف

 (.118) هتد : "وَل يزالٔن خمخيفي إَل ٌَ رخً ربم وَللم خيلًٓ  "

 (.251اس قرة : ) "ولَٔل دَع اَّلل اَلاس ةػظًٓ ةتػض ىفصدت اْلرض  "

ٔال واْلُفس والٍرات وبِش  " وَلتئُسً بَشء ٌَ اْلٔف واْلــٔع وُلص ٌَ اْلٌـ
 (.55اس قرة: )"الصاةريَ

تاسقبؽ تاالضطرا ات  اآلمات سس ااشا ت تضمل اسستااؼ اس ق م شأ    ا االك ئاب ؽت  طر   
تكذسؾ استلاتس اس ق ، سوؿ ا شةاؿ اإل لاف  اسساؿ تاأل  اء تاسسل ق ؿ تئاس   اسيئما، اس  لما

سسا م ل ب  شاترد  اس ـ تاسكآ ا تئ   ،   لبؿ إس    ل  تاس ق مل خدس ا اسشمطاف سبلمطرة  بم 
تسسا كا ت اسخلارة اسسادما هق اسل ب اسرئملق  ق ئدتث االك ئاب سدى كومر سف ، أئما ا   اسمأس
 .تاس ق  شارهـ  اسةرتر ت دـ اال زاف ، تكذسؾ اسسكالب اس ق مئيبتف  بم ا، اس اس

ات  االك ئاب تاالضطرا استااما تاسابلج سف تاإلمساف اسقتب  اهلل  ااس  س  دتر هاـ  ق 
 اؿ اسسؤسف إزاء ضةتط  رد ت اد أف،  اسسؤسف موؽ  ق اسخاسؽ ل ئا   ت ااس  ،اس  لما األخرى

ااؿ ، تهت األلبتب األسوؿ سستاا ا ستااؼ اسئماة اسايم ا، اسئماة مكتف  اسراتع إس  اهلل  ااس 
ِ ِإَوَُّا إََِلِّْ َراِجػٔنَ  :" ااس  ٔاْ إَُِّا َّلِلّ ُ ِصًتٌَث كَال ٌُّ  ً ُٓ َصاَبخْ

َ
ََ إِذَا أ ِي  .(155)اس قرة: " اََلّ
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تاسراتع إس   ااسمـ ،  االس زاـ  رتح اسدمف تاساقمدة  ق اس ااسؿ سا اس  س تسا اآلخرمف

تاسسئا ظا ، تاس ئبق  اسي ر،تاس لاسل،  ق اساسؿ إس  األسا ا تاسادما اسشرماا  ق كؿ اسلبتكمات
مؤدب إس  شاتر داخبق كؿ هذا ،  اال  ااد  ف اسسئرسات،  ب  ئاسا سف اسيئا اس د ما تاس  لما

 (.259-257: 2001، اب.)اسشر م ق اسرائا اس  لما  ق ستاا ا سشا ر اسذ ب تاالك ئ

 ت تفسير االكتئاب: انظري
كاستاائا  مر اسلارة ، ظاهرة االك ئاب هق ال اا ا ط ماا سبخلائر اس ق م ارض س ا اس رد 

اسك اءة تاس شؿ تاإلئ اط أت ضةتط أت  دـ ، سف خبل ات زتاما أت اسشاتر  ادـ اسرائا اسالسما
تااءت  ظرمات كومرة س  لمر االك ئاب تسك  ق لألتؽ ، ت مرها سف أستر  شار ا  االك ئاب، اساسؿ

 ألف اسسااؿ ال م لا سذكر كؿ اس ظرمات ئتؿ االك ئاب .،  اضا  س  ا

 : نظريػة التحميؿ النفسيأواًل: 

ت اس سما سبط ؿ اس ق إسا م اسغ  ق إش ا  ا أت رى  رتمد أف االك ئاب مراا إس  االئ ماااػم 
أت مخضا اسشخص ، تسف وـ  إ   اد   ست ا  سادما س زامدة  ق  قدمر اسذات سدم ، مقؿ إش ا  ا

 .(40: 2012،   كا) .تشاتر  اسذ ب، زف اسسكوؼ تسـت اسذاتػالضطراب اك ئا ق م لـ  اسئ

أت  قداف ، مذاء اآلخرمف تسشا رهـ األشخاص اسسارضمف سئليا ا  االك ئاب م  ستف  إ  
تمظ ر  ب  اسابف  ق شكؿ  ؤس ، تمشارتف  اسةضب تم ئتؿ هذا اسةضب سبداخؿ، ستا ق  ـ

 (.42:  2006، تكراهما اسذات.)اساملتب

اسد  ب  سرئبا م تاؼ  م ا  قدمرد ، تمرى أيئاب هذد اسسدرلا أف اس رد اسس مأ سبلك ئاب
ت ق ئاؿ  دـ إش اع ئااا   مي ل  قدمرد سذا    ق ، آلخرمفسذا    ب  اإلش اع اسخاراق سف ا

 م سا سف  تاؼ ،  األ راد اسذمف اسدتا  ب  سرئبا ط بما مسمبتف إس  سقا با اإلئ اط  اسا ؼ، خطر
تهكذا مادتف أ  ل ـ  ق يراع  مف ، استدهـ   د اسسرئبا اس سما مسمبتف إس  اسخضتع تاسذسا

ا مل ب س ـ االك ئاب  ق ئاؿ  دـ  ئقمؽ إش اع سئاا  ـ  أب سس، ألبتب اسا ؼ تألبتب اسخضتع
 ( 113-112: 2005، سف هذمف األلبت مف.) ا ـ
 ثانيًا: النظرية السموكية: 

تاال  قار إس  اإلش اع كااسؿ سل ب ، اه ست هذد اس ظرما  اال  قار إس  اس د مـ اسخاراق
يا  اسشخص اسسرمض  ك ق  م ا تال سرار هذد االضطرا ات تر ـ أف اس مئا اسخا، سبئدتث

اسسد سات  سف اسسؤكد أف اسشخص اسذب سدم  سمتؿ سبلك ئاب مكتف  مر ك ؤ  ق اسس ارات 
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تأف األ راد اسسك ئ مف مامشتف  ق ئاسا سف ، االا سا ما سبئيتؿ  ب  اإلوا ا اسضرترما  ق ئما  

 (.48-47: 2012، اس قص  ق اس د مـ االا سا ق.)   كا

ا  ف االك ئاب هق أ   مئدث   ماا س شكمبا ػلما   د أيئاب اس ظرما اسلبتكم اس كرة اسرئم
 ق اساتاسؿ   ضسف ا خ اض   ا بلت اس رد سا  مئ   اسسؤدما إس    ائ  اماا ما سب رد أت زمادة  ق 

 (.27: 2007، يستمؿسادؿ اسخ رات اسلمئا تاس ق  كتف  سوا ا  قاب سب رد )

مرى ، اسرتلق ) رت ت ت تؼ( ا هذا اسسرض درالا تاااماسف اسذمف درلت  أف  ا ـر تمذك
، السا ما تاضئا س ذا اسسرض  تاد  ق االك ئاب تاس تس  ب  اسلتاء هذا اسااسـ أف ه اؾ أ راضا  

، تهذد األ راض   سوؿ  ق ا لاع ئداا اسامف، سسا مااؿ ها مف اسئاس مف سظ رمف سسرض تائد
ستز   س ذ  داما اسسرض.تاد أو  ت  ئتو  أ    زداد ت قداف اسسرمض ، تلر ا اس  ض تاإلسلاؾ

كسا مزداد إ راز اسلكر  ق دـ ، ئلالما اسسرض  االك ئاب سبس   ات اسك ر ائما تاسئرارة تاس رتدة
 (.114-113:  2004، اسسرمض.) ا ـ

 : نظرية التعمـ: ثالثاً 

الا   خ ض  ق مرى أ يار  ظرمات اس ابـ اسس  ت ا أف االك ئاب ما  ر ئاسا   سمز أل
ت سارد سا متاد اسلبتؾ االك ئا ق  م ـ  د مس  ، اس شاط اسذب مبق لئب أت  قد سد ـ ك مر تسا اد

 (.81:  2004،  اال   اد تاس ااطؼ.)  امد

ت ذهب هذد اس ظرما إس  ا  راض أف األشخاص اسسماسمف سبلك ئاب سدم ـ سركز اس ئكـ 
  ـ ال ما قدتف  أ  ـ مل طماتف اس ئكـ  ق األئداث  إ، اسخاراق أاتى سف سركز اس ئكـ اسداخبق

  اض سرض  االك ئاب م قي ـ  اض اسس ارات كاسس ارات االا سا ما  بؾ اس ق ، س ئقمؽ أهدا  ـ
و ات  استاتد.   قتد إس  اسئيتؿ  ب  اسسكا آت تا 

 ؿ  قد م اؿ اسط، تأ   ال ئتؿ س  تال اتة، اػ اإل لاف اد م ابـ اسااز تاسضاؼ تاإل اا
اسوتاب أت اسسكا أة  ب   دـ  سب  أت أل   سـ م اؿ شمئا  هذا اسااز ت ابـ  دـ اس ا بما مش   

ا تماد اسسكا أة  ب  ػ سا   أف اإل لاف اد م ابـ االل اا ا اسكئم ا أت اسئزم ، ئاالت االك ئاب
 (.42: 2012، ذسؾ.)اساملتب

 : النظرية المعرفية: رابعاً 

ؿ  أف اساسبمات اسسار ما  باب دترا  س سا   ق  شأة االضطرا ات  ذهب هذد اس ظرما سبقت  
 اسسك ئ تف ماسبتف كسا مابستف أل  ـ ما قدتف أ  ـ ار ك تا ، تاس ل ب  لبتؾ ا  ااسق، استادا ما
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تسقد ستئظ أ  ـ مبقتف  كؿ سا مئدث س ـ  ق ا ااد ستـ اسذات تاسكتارث تسا ، أخطاء س طقما  سطما

تكأف ، ب مقتدهـ ساسؿ اس  ائ   مر اسس طقما  ق  قتمـ أت  ق اسئكـ  ب  ذتا  ـ االك ئا، إس  ذسؾ
 اسشخص اسسك ئب ماسؿ  ق  طاؽ خ ض أت  خس امسا اسذات تسـت اسذات.

 وهناؾ أخطاء منطقية يقع فيها المكتئبوف مف ذلؾ ما يمي : 

سا  دـ تاتد أدسا  ب  تسؤداها ال خراج اس  ائ  دتف تاتد أدسا كا ما أت االستدالؿ النفسي : -
  دسا خطط سبخرتج ، كأف ما قد اسسرمض أف لتء ئظ  هت اسذب ااؿ اسد ما  سطر، تا  اإلطبلؽ

  ق  زها.

تسف ذسؾ ال خراج اس اسمسات أت إطبلؽ اس اسمسات اسسؤللا  ب  ألاس تعميـ المسرؼ :ال -
أدائ  اسردبء  ب  تائد  كأف ما قد اسطاسب سف ازاء، سقدسا  لمطا أت دتف سقدسات  ب  اإلطبلؽ

 أ   سمس س  أما امسا  ب  اإلطبلؽ.، سف االخ  ارات اس ر ما اس لمطا
كاسااسؿ أت اسسمكا مكق اسذب ماسؿ ، اسخطأ اسااـ  ق  قتمـ اسلبتؾ أت األداءالتضخيـ والتعميؿ :  - 

ت اسشخص اسذب أ، ما قد أ   اد أ لد اسساكم ا  بم ، خرج س  ا ياستسا يةمرد،  ب  آسا سمكا مكما
، يستمؿ) مظؿ ما قد أ   ال ملاتب شمئا   ب  اسر ـ سسا أئرزد سف ا  يارات تسا  اس  سف سدمل.

2007 :25-26.) 

اال  ااالت  ،  ركز  ب  اال  ااالت تاس ق(  ؾ) ا اسسار ما إس  اسااسـ اس  لقاس ظرم ت راا
قمقا اسستضت ما ت ب  ذسؾ   ت أف  كر اسسك ئب ال م  ؽ سا اسئ ت اد،  يدر  ف رؤم  ا سبااسـ

 (.253: 2004، ضئما ئكس   مر اسس طقق اسذا ق.)سئسد

تمذكر اساملتب أف  ابـ اسلب ما أت اسشاتر  اسااز مااؿ سف اسس تاا تاتد  اسؿ سار ق 
كذسؾ  إف تاتد  ز ا ئب اسكساؿ  ااؿ يائ  ا م ارض ، أت  قبل ق  ق   لمر  شأة االك ئاب

 مضا اس رد س  ل   تااات ،   سطاسب ذا ما  مر  قبل ما أت  مر ساقتساسبلك ئاب سف خبلؿ تضا
تسف وـ مشار  االك ئاب سف اراء  كبم    ل   سا ،  مر تاااما ال مل طما است اء   ا أت  ئقمق ا

تسف ه ا كا ت ئكسا ، ئمث مشار  اسااز تاس شؿ تاإلئ اط ت قداف اسوقا  ق اسذات، م تؽ ادرا  
 (.43:  2006، أال مكبؼ اهلل   لا  إال تلا ا.) اساملتبإلبلس ا اسخاسد  

 التعقيب عمى النظريات: 
ُمبلئظ سسا ل ؽ أف كؿ  ظرما ئاتست   لمر االك ئاب سف زاتما خايا ت قا  سؤللاس اسذب 

ئمث ركزت كؿ تائدة س  ا  ب  اا ب سف اتا ب ئماة اإل لاف ، ا  سدت  بم   ق   اء  كر  ا
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سا أف اس  لمرات اس ق أترد  ا كؿ  ظرما  امف  ب    ـ ازئق س ذا ، ك ئابتر طت  م   ت مف اال

 قد مكتف ل ب االك ئاب ئلب اس ظرمات اسلا قا ماتد سبخ رات اسقدمسا اس ق  اتد ، االضطراب
سبسرئبا اس سما تا خ اض سادؿ اس د مـ االماا ق أت ار  اع اسخ رات اسةمر لارة أت تضا سطاسب 

 مر كاؼ  ت اس اسق ما  ر اال  ساد  ب  ائد هذد اس ظرمات، ا مياب  ئقمق ا مر  قبل م ذا ما
ت بم   سف األ ضؿ اساسا  مف أكور سف  ظرما ، سسار ا ئقمقا هذا اسسرض تاألل اب اسكاس ا تراءد

 .سبتيتؿ إس  اس ظرة اس كاسبما" ادر اسسل طاع " سسار ا ل ب االك ئاب

 بلج االكتئاب: ػع
،   لما ك ئاب ُماد سف أهـ تأدؽ ألاسمب اسابلج لتاء أكا ت الدما أتال شؾ أف  بلج اال

  بكؿ  ظرما  بلج ا  وؽ س  ا.، ت  ادد طرؽ ت تلائؿ  بلج االك ئاب   ادد اس ظرمات اسس لرة س 

( أ   سف اس ائما اساسبما  إف  بلج ئاالت 239ػ  238: 2001، تمذكر)اسشر م ق
ما م ـ  ف طرمؽ  دة تلائؿ مسكف ال خداس ا  اض ا ساا  أت االك ئاب اس  لق  ق اسامادات اس  ل

 سكؿ ئاسا سف اسئاالت تهذد استلائؿ هق:، اخ مار اسس الب س  ا

 تمضـ  دة ألاسمب س  ا ال خداـ، تم ضسف ابلات  بلاما  ردما أت اسا ما .العػبلج النفسي:1
تسكؿ هذد األلاسمب   مات ، اسلبتكقتاسابلج ، تألبتب اس ئبمؿ اس  لق، تاسسلا دة تاس د مـ، اإلمئاء

 دامقا مقـت   ا اسسااساتف اس  لمتف.

 أف : ( 117-116:  2001، لرئاف ت اسخطمب تئ اش ا) تمذكر

 تسكف  ق استااا سـ مو ت  بسما  ، اس ئبمبمتف مركزتف  ق اسابلج  ب  إ ادة اإلدراؾ استا ق
 ر سبا د تاستات تاسكب ا اسااسما . دا  ف ال  زا  ا اسك م، يئا هذد اس ظرما أت  ا بم  ا

 تاسلبتكمتف مرتف  اف اسابلج هت  كس  سبما اس ابـ  ال اساؿ األ ااؿ اسساززة س  ل ا اماا ما ،
 ت اس اسق إس   ئلف االك ئاب.، تاسذب لمؤدب  ق اس  اما إس   ادمؿ اسلبتؾ االك ئا ق

 ق   طبؽ سف أف ،  بلج االك ئاب أسا اسسدرلا اسسار ما تاس ق ر سا  ا  ر سف أ اا اسسدارس  ق  
ت رى  اس اسق ، اسطرمقا اس ق   ظر   ا سبااسـ ت  كر   ا هق اس ق  ئدد لبتك ا تستاا  ا ت تاط  ا

 أف اسابلج مكسف  ق  ةممر طرمقا اس  كمر.

اسسضادة سبلك ئاب  ئت إشراؼ األط اء  ت ضسف ال خداـ اساقاامرالنفسية :  . العبلج باألدوية 2
ئمث مقتـ اسط مب  اخ مار اسدتاء اسس الب تس ا اا اسسرمض س  رة كا ما ئ     ئلف ، مفاس  لم
 (.71: 1991، )خاطرئاس  .
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كال خداـ اسابلج اسك ر ائق اسذب ماسؿ  ب  إ ادة   ظمـ إمقاع اسا از عبلجية أخرى: . أساليب 3

تال خداـ اسدتاء ،  رتاستخز  اإل، اساي ق أت ال خداـ  اض استلائؿ سوؿ اس  تمـ اسسة اطملق
 (.239: 2001، ) اسشر م قاسخادع اسذب مئقؽ   ائ   ق  اض اسئاالت.

 :االكتئاب عمى ضوء الكتاب والسنة عبلج
-تهذا سف رئسا اهلل ، إف  ق اسقرآف تاسل ا استااما تاسابلج سئاالت اسئزف تاالك ئاب   

 مف. ت ارض اس ائوا  ق هذا اسازء إذ ااؿ اسقرآف ش اء ترئسا سبسؤس،  ا ادد -ل ئا   ت ااس  
  اض اآلمات تاألئادمث اس ق  لا د  ب  تااما اإل لاف سف االك ئاب :

ُّ َخًَاةً  :"ااؿ  ااس التقوى والعمؿ الصالج:   ٌَ ََيَُِْدًِيََِّ َٔ ُمْؤٌِ ُْ جََْثَٰ َو
ُ
ْو أ
َ
َْ ذََنٍر أ ٍَِو َصاِْلًا ٌِ َْ َغ ٌَ

جْ 
َ
ًْ أ ُٓ ئُنَ َطًِّتًَثۖ  َوََلَْجزِيََِّ ٍَ ٔا َحْػ ا َنُُ ٌَ  َِ ْخَص

َ
ًْ ةِأ ُْ  (.97)اس ئؿ: "َر

ا َحُلٔلَُٔن  :"ااؿ  ااس الدعاء والتسبيج والصبلة :  .1 ٍَ ِ ُلَم يَِظًُق َصْدرَُك ة
َ
ًُ أ  { 79 }َوىََلْد َجْػيَ

 ََ اِجِدي ََ الصل ٌِ َْ ٍِْد َرّبَِم َوُك تًََِم  { 79 }َََصّتِْح ِِبَ
ْ
 (97انحجز: )" { 77 }اَْلَلُِي َواْختُْد َربلَم َختل يَأ

تاس خؿ ، تاسااز تاسكلؿ، تاتس  يب  اهلل  بم  تلبـ:" اسب ـ إ ق أ تذ  ؾ سف اس ـ تاسئزف 
،  ف أ س.أخرا  اس خارب  ق ك اب اسا اد تَضبا اسدمف ت ب ا اسرااؿ"رتاد أئسد تاسشمخاف، تاسا ف

، 224/ 3ج، ذ سف  ب ا اسرااؿ اب اس ات ،  اب سف  زا  ي ق سبخدسا.ت  ق ك اب اسد تات
 .158/ص7ج

ِ  " ااؿ  ااس  :تقديـ حسف الظف:  .2 َّ ِ إِنل َبْػَض اىظل َّ ََ اىظل ٔا َنثرًِيا ٌِ ٔا اْجخَنِتُ ُِ ٌَ ََ آ ِي
ا اَلل َٓ ُح

َ
يَا أ

ُزَو َْلْ 
ْ
ْن يَأ

َ
ًْ أ َخُدُز

َ
ُُيُِب أ

َ
ًْ َبْػًظا ۚ أ ْْخَْب َبْػُظُس ٔا َوََل َح ُص ۖ  َوََل ََتَصل ًٌ ًْخًا إِثْ ٌَ ِخًِّ 

َ
ًَ أ

 ًٌ ٔلاٌب رَِخً َ حَ َ ۚ إِنل اَّللل ٔا اَّللل ُل ٔهُ ۚ َواتل ٍُ ْْخُ   ذا االا  اب ألاؿ رائ  ا  (12) اسئارات: "َََهرِ
  ئف.

َع :"ااؿ  ااس ، إف  اب األسؿ س  تح تهذا م اد اسضمؽ تاسئزف  ف اإل لافاألمػؿ:  .3 ٌَ ََإِنل 
ا  َع اىْ  *اىُْػْسِ يُْسً ٌَ ا إِنل   (68-51 :1991، خبطز) يورد ف(. 6-5) انشزح : "ُػْسِ يُْسً

وترى الباحثة أف تعدد طرؽ و وسائؿ عبلج االكتئاب يعود لتعدد النظريات التي تتناوؿ 
أي حسب األسباب التي ، فكؿ نظرية تنظر لعبلج االكتئاب مف زاويتها الخاصة، االكتئاب

البحث عف األسباب الحقيقة و محاولة التوصؿ  وعمى العامميف في مجاؿ العبلج، تؤدي إلي 
 لطريقة العبلج األمثؿ.
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  الرابع تغريامل
   اخلجل
 

 مم.عؼدعــــة

 عػفــومماخلفل. 
  م.اظػرقمب ماخلفلمواحلقا 
 م.عؽوغاتماخلفل 
 أدؾـــاوماخلفل. 
 م.أذؽــالماخلفل 
 م.أســراضماخلفل 
 ادلواضفماظممؼظفرمصقهماخلفل. 
 ظؾكفلماظـظرؼاتمادلػلـرة. 
 ودائلمسالجماخلفلماالجؿؿاسي. 
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 الرابع  المتغير
 الخجػػػػؿ

 

 :مقدمػة
 سف اس اس سف مزكم  تس  ـ سف م ام  . تماد اسخاؿ ، اد مئار اساقؿ  ق أسر اسخاؿ

،  اسبل  سف  تاسؿ اسشخيما ذب ي ةا ا  ااسما    اتت  ق  سق ا تشد  ا تل ترها سف  رد آلخر
 ضبل   ف  ادد ، كسا   ادد أشكاس  تأ تا  ، خر تسف وقا ا ألخرىتسف ستاؼ آلخر تسف  سر آل

 (.1: 1999، اس ماؿ تأ ت زمد) أ راض  سا مف اا سا ما تا  ااسما تسار ما

ر  ب  شخيما اس رد  كاسب  تمؤور  ب  سخاؿ سرضا  اا سا ما  ت  لما  ملمطما  ر ات 
سكا ا   اإل دا ما تادرا   اساقبما ت  طااا   ماسؿ  ب   اسمد لبتك  ت ير ا    ااد   ل  اس كرما تا 

 ت ااد اسسا سا اسذب مامش  م .

تاسخاؿ  ق ئد ذا   سمس خطرا  تسكف اسخطر م اـ  ف سا م ر ب  بم  سف  دـ ا دساج  ق 
 (.111:  2009، شكشؾ) اسئماة .

تئ   ،  لاادة اإل لاف    ا سف ادر    ب  اس كمؼ سا ذا   تسا اآلخرمف اسسئمطمف   
تمق ضق هذا اإلش اع ،  ق ضتء س طب ات اس مئا، قؽ اس كمؼ االماا ق ال  د سف إش اع ئااا  مئ

 إذا كاف اس  ا ؿ  اائا  ئقؽ اس رد ،   ا بل  سل سرا  سا اآلخرمف اسذب مئمطتف    تم ااسبتف سا 
ذا سـ مل طا إش اع ئااا  ، إش اع ئااا    لبمـ. إ   ال مل طما  ئقمؽ اس كمؼ تاس تا ؽ اس، تا 

، تماد اسخاؿ سف  مف األل اب اسشخيما اس  لما اس ق  اتؽ اس رد سف إش اع ئااا  
 (223:  2009، ت اسقسش ت اس اسق  ئتؿ دتف  ئقمؽ اس كمؼ سا ذا   تاآلخرمف)اسساامطا

 مفهوـ الخجؿ: 
 لغػة:تعريؼ الخجؿ 

 بل مدرب ، رد َ ئّر   َخِاَؿ خَابل  ال ئما تمقاؿ َخِاَؿ  بلف  أس جاء في المعجـ الوجيز: 
 (186 بل ا   ااب  مخاؿ.) سدكتر: ( أْخَاؿَ ) ساذا مي ا

خاؿ َخِاَؿ َخَابل  اضطرب سف اسئماء   ت َخِاؿ تَخْابلف اسخاؿ اسئماء) اسس اد  ق 
 (7اسبةا: 
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تاسخاؿ ، راؿ َخِاؿ ت   خابا أب ئماء، : االل رخاء سف اسئماء تمكتف سف اسُذؿوالخجؿ 

تَخِاؿ اسراؿ َخَابل   اؿ  ابل   ال ئ  س   تَدِهَش تَ َئّمر تأخاب  ، سف االل ئماء اس ئمر تاسّدهش
 (23تَخِاؿ خابل   ق  لاك ا  ال م كبـ تال م ئرؾ)ا ف س ظتر:، ذسؾ األسر تخاب 

 اصطبلحًا :  خجؿتعريؼ ال
 ق    سمز  اسشاتر  اسضمؽ،  أ   ا ااد   لق خاص تئاسا  قبما ا  ااسما ويعرؼ الخجؿ"  

تمرا ؽ ، اا ساع اسخاتؿ  اس اس ت ق سئاتس   اسسل سرة سبكؼ تس ا االل اا ات االا سا ما اساادما
ذسؾ  ا  ا  أت هرت ا  سف هذد اسستااؼ  ل ب األسـ اس  لق تاس ت ر اسشدمد اسذب م تسد داخؿ اإل لاف 

 (.112:  2009، شكشؾ) "  د  ارض  مسوؿ هذد اسستااؼ االا سا ما اس ق م ارض س ا

"سمؿ إس   ا ب اس  ا ؿ االا سا ق ت دـ سشاركا اآلخرمف  ق اسستااؼ  :ويعرؼ بنن   
تمشسؿ اال لئاب سف اسستااؼ االا سا ما تاال طتاء ،  يترة س اشرة ت مر س اشرة، االا سا ما

 (.75:  2002، )  د اس ادب تاسيائبتكذسؾ اال لئاب سف  اس ما اسستااؼ اس ق م ارض س ا اس رد
" ئاسا تادا ما سؤسسا  ؤور  ب  سف اسلبتؾ تاس كر تهت ئاسا سف  عرف  السبعاوي بنن وت 

مخش  أف م ارض  م ا ، اسقبؽ تاسختؼ  ا رب اس رد  ي ا خايا   د اس ارض سستااؼ اا سا ما
اس رد سب قد أت اس قتمـ سسا  ؤدب إس  لبتؾ لب ق كاال  ااؿ اسشدمد أت اس ئاشق اس ظر س اشرة إس  

مف سا يات ا اس ا مر تاسيست تاال لئاب سف هذد اسستااؼ تاسشاتر  اسئلالما سبذات اآلخر 
ت اسكؼ تاس االا تاال شةاؿ  اسذات ت اال ط ا ات اس ق مكت  ا اآلخرتف  ف اس رد سا يات ا 

  ئقمؽ اال ياؿ اس اال سا اآلخرمف.
س س ازال     ـ سا اسر  ا تاسسمؿ إس  اال  ااد  ف اآلخرمف تاالل س اع  اسابت  أو هو  

 يات ا اس ردد إسم ـ تيات ا اس سلؾ   ـ إس  اا ب اسشاتر  اس قص ت دـ اسوقا  اس  س.

اسشاتر  اسضمؽ أت اسك ت  ل ب ستااؼ شخيما سسا مو ط  ب  س ا اا   ويعرؼ بنن   
أهدا   اسشخيما أت اساسبما تاسخاؿ االا سا ق شكؿ سف أشكاؿ اس ركمز اسس رط  ب  اسذات 

 (35:  2011، اسل ااتب)  شةاؿ  األ كار اسشخيما تردتد اس اؿ اسالدما.تاال

 أف اسخاؿ ال اا ات تردتد أ ااؿ ال إرادما   ماا س كرة اس رد  (06: 0202، يرىف شعبافو 
 ف   ل  تس ارض  سستااؼ اا سا ما اد ميائ  ا ردتد أ ااؿ  لمتستاما تا لئاب ت دـ اسشاتر 

  م قد اسوقا    ل  تمي ل سشبتؿ اإلرادة تاس  كمر.،  اسرائا تاسقبؽ تاالر  اؾ
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"سرض خطمر إذا سا  أياب اإل لاف  إ   مامق   ف ستاا ا في حيف يعرف  خميفة بنن  
 (.3:  2001، تمااؿ اإل لاف س طتما  كومر اس ردد تاس  مب تاس  ب ؿ تاالر  اؾ") خبم ا، اسئماة
خايا هؤالء اسذمف ال مار  ـ تهت ، اآلخرمفسمبل  إس  اال لئاب سف أساـ  والخجؿ يعني 

 (4: 2002، لسا شخيما أب أف كبل  س ا سدم  دراا سام ا سف اسخاؿ)ش امف تآرتكر
(  أف اسخاؿ" زسبا سف األ راض االماا ما تاسلب ما 301: 0200، في حيف ترىفزيداف 

ؿ   ا ب ا سا داخؿ اسشخيما ت تا  ا إس   تا ات م ضب ا اس رد كاسسئا ظا  ب  اسذات خبل
اآلخرمف تسشارك  ـ  ق اسادمد سف اسستااؼ األدائما تاسسظاهر اال  ااسما تاستادا ما تاسختؼ سف 
، اس قممـ اسلب ق س ا اسذب مؤدب إس  اسيست تاال لئاب تاسئلالما اسزائدة سف ردتد أ ااؿ اآلخرمف

سادـ اسوقا  اس  س ت د ق  أت   ئت   ا إس  سلارات يات ا اس تايؿ اس ااؿ سا اسسئمطمف     ظرا  
 س  ـت اسذات تاسس اسةا  ق االه ساـ   ا تاسشاتر  ادـ اسك اءة ".

شاتر م  اب اس رد   د  ارض  سستاؼ اا سا ق سامف م قدد اسقدرة  ب  أف  ويعرؼ بنن  " 
 (.8: 2007، اا ر) مل امب ال اا ا  تا قما  ااد اسستاؼ اسذب متاا   "

ت  ضسف ردتد ، د اس اؿ اسلب ما سب رد  ق اسستااؼ االا سا ماردت  ويعرؼ الخجؿ بنن " 
ت دـ اسرائا تك ت اسلبتؾ االا سا ق ، األ ااؿ اسلب ما اس ت ر تاسقبؽ تاسختؼ تاسشاتر  اإلر اؾ

تزمادة ضر ات اسقبب تا اؼ اس ـ ، ت دـ اسقدرة  ب  اس تايؿ، تيات ا اس ئدث، اسس تاا
ت دـ اسقدرة  ب  ، ات تاأل كار اسلب ما اس ق مئسب ا اس رد  ف ذا    ماا  دـ اسوقا  اسذ، تاالر ااؼ

 (.134: 2011، اسشرم مف تاسشرم مف .).اس  ا ؿ سا اآلخرمف
أ   تسسا ل ؽ سف  ارم ات  خبص إس  أف اسخاؿ ماد سف االضطرا ات  رى الباحثةػوت  

ـ اسس لسر  ف اال ياؿ  مؤدب سوبُل إس  األئاا،   ائ  لبتكما تسار ما لمئا إس اس ق  ؤدب 
 اآلخرمف ت دـ اال دساج سا ـ ت دـ اسقدرة  ب  اس ا مر  ف اآلراء تاسسشا ر ت دـ ااذ ما اسئدمث 

تك  ماا   ائما مؤدب كؿ ذسؾ إس   ا ب ، تاسختؼ سف اس قممـ اسلب ق ت دـ ستاا ا اسستاؼ
 اسستااؼ االا سا ما  رس  ا.

 :وتعرؼ الباحثة الخجؿ إجرائيا  

بسبب عدـ ثقت  بنفس  أو شعور  بالنقص ، انفعاؿ يصيب الفرد في مواقؼ معينة بنن " 
ويصبج أكثر ، ويميؿ لبلنسحاب مف أماـ ايخريف، الراحة واالرتباؾ فيشعر بعدـ، في شيء معيف
 . ويعيؽ تواصم  مع ايخريف"، مما يؤثر سمبًا في حيات  ، ترددًا وانطواءً 
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 رؽ بيف الخجؿ والحياء: ػالف
لذا كاف عمى الباحثة أف تقؼ ، ثير مف يظف أف الخجؿ هو الحياء والحقيقة عكس ذلؾك 

 لتوضج الفرؽ بينهما: 

تامؿ هت ا كلار ،  اسئماء سةا هت اسئشسا تامؿ اسئماء هت ا ق اض اس  س  ف اسق ل   
اؾ مئدث ت ةمر  ق اس  س ُمبـ   ا إذا  لب إسم ا أت  رض س ا  اؿ  ا قد ا ئ .أسا اسخاؿ   ت ار  

كلؤاؿ اسسابـ سبطاسب   اد اسطاسب مخاؿ تال مل طما  رض رأم   تضتح. ، سئل لاف   ماا ستاؼ
 اسخاؿ  ا    ف ا ف ت ف ستاؼ  اسشخيما اسخاتسا شخيما ضام ا ال  ارؼ امس  ا. تسكف 

  ق كرمسا  ل ابق أف   اؿ ، اسئماء  كس ذسؾ  اسئماء  ا    ف شخيما اتما  ل شار امس  ا
 (.64: 2011، )اسل ااتب ائل.اسق 

تئم سا  لأس  ،  قد  اد شخيا  هضـ ئق  تال مطاسب   ، اسخاؿ تاسئماء كبس اف س ضاد اف 
  إ   إف كاف ئمما  سطاسب  ئق .، سساذا  لكت  ف ئقؾ مقتؿ أ ا خاتؿ.ئقا  ا   خاتؿ تسمس ئمما  

أسا اسخاؿ  م  اب ، ؿتاسئماء هت لبتؾ إرادب ُمقيد    ائ راـ اسطرؼ اآلخر  ق اس  ا  
 (.332: 2001، اس رد  يترة ال إرادما  ق ساظـ اسظرتؼ اس ق مئدث   ا)   داسساطق

تم رؽ اسابلسا األل اذ اسدك تر سئسد را ب اس ا بلق  ق لبلبا درتس  ر ما األتالد  ق 
 سف ،  اسئماء سف اإلمساف، ت مف اسئماء ك ضمبا إ لا ما،  مف اسخاؿ كظاهرة سرضما، اإللبلـ

تاسذب ، تاسذب مل ئق سف أف م طاتؿ  ب  سف هت أك ر س  ، مل ئق سف أف مايق اهلل  ز تاؿ
  ذد  ضمبا تساب ا ، تاسذب مل ئق أف م اؿ ا ئا  أت أف م اؿ  ائشا، مل ئق أف مأخذ سا سمس س 

 سف أرا  اس ضائؿ سذسؾ كسا ااؿ رلتؿ اهلل يب  اهلل  بم  تلبـ : 

س  ؽ  بم   ف   د اهلل  ف ) سماا   إذا ر ا أئدهسا ر ا آخر""اسئماء تاإلمساف ار ا ا
تمقتؿ يب  اهلل  بم  تلبـ) أف سكؿ دمف خبقا  تخبؽ اإللبلـ اسئماء( رتاد ا ف سااا  ق ،  سر(

تسكف سا اد أكسؿ ، تهذا ال ما ق أف اإللبلـ سمس  م   ق األخبلؽ إال اسئماء، (4818اسئدمث )
 (.65: 2011، اسل ااتب أخبلؽ اإللبلـ هت اسئماء .)

 وقاؿ الحسف الماوردي  في كتاب  أدب الدنيا والديف أف  حياء الناس ثبلثػة : 

  ق اس قيمر ت دـ  تاهم  ت رؾ أتاسرد  اس واؿ اسئماء دراات أ ب  تهت: تعالى اهلل في الحياء .1
 .اإلمساف تاتة اسدمف يئا  ب  دسمبل   اسئماء مكتف ته ا، طا   
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 األسر ئقتا ـ تر اما أذاهـ  ف  اسكؼ  مكتف اس اس سف اإل لاف ئماء أسا: الناس مف الحياء .2

 .تمئ ت   اس اس    موؽ أف إس  مؤدب اسذب
 مقـت سا كؿ  ق  بم  ئكسا   ئماءد مااؿ  أف   ل  سف اإل لاف ئماء تمكتف: النفس مف الحياء .3

 اهلل سطا ا ستا ؽ اساسؿ ذسؾ كاف  إف سا  اسؿ اسقماـ أراد  إذا،  بل ما أت لرا   أ ساؿ سف   
ذا،  اب  ترضاد    ت اس اس ت مف اسا د  مف اسذب تاسئماء.ت ئاشاد  ا    سذسؾ سخاسؼ كاف تا 
ذا،  مب  ب  س   اس اس مطبا أف  مكرد،    مبمؽ ال سا اس اؿ  ف اسا د مكؼ اسذب  ئماء كسؿ تا 

 اك سبت  قد   ل  سف ماؤدتئ اس اس سف تئماؤد اهلل سف ئماؤد: تهق اسوبلوا تاته  سف اإل لاف
 (.819-819: 3991، اسساتردب.)  اسشر أل اب  ف تا   ت اسخمر أل اب  م 

، الخجؿ واضطراب الحياء فضيمة بيف كبيراً  فرقاً  هناؾ إلى سبؽ مما الباحثة وتخمص
 ربيعت بينما، القبائج فعؿ عف تستعمي قوية شخصية عمى ويدؿ الحشمة عف ينـ فالحياء
 أف محمد أمة نحف بنا وحري.قيمتها تعرؼ ال ضعيفة شخصية عف تنـ رضيةم ظاهرة الخجؿ
 .إلي  يدعوا وما الخجؿ ونترؾ الحياء بخصمة نتمسؾ

 مكونػات الخجؿ:
-76: 2011، تم ضسف  اسخاؿ أر ا سكت ات رئملما تذسؾ ئل سا أترد كؿ سف) اسل ااتب

 (16-14: 1999، ؛ اس ماؿ تأ ت زمد77
ا ب اسستااؼ االا سا ما اس ق  ومر اسختؼ سدى اسشخص اسخاتؿ سوؿ  المكوف السموكي:  .1

ت دـ اس ا مر  ف سشا رد تأ كارد تيات ا اس ئدث أساـ اآلخرمف. كسا تم سوؿ  ق ئدتث 
 ئاسا سف  دـ االر ماح تاالر  اؾ تاسئمرة تاس ردد تاسيست.

ات ات  ق اإلا اع تي، تم سوؿ  ق زمادة اال   اد سبذات تزمادة است ق   االمكوف المعرفي:  .2
 تاس  كمر  ق أشماء  مر لارة  ق اسستااؼ االا سا ما تأػ كار لب ما  ئت اسذات.، تاس تايؿ

 األكؿ  ق تاسشراها تاالر ااؼ اس ـ تا اؼ اسقبب ضر ات زمادة :الفسيولوجي المكوف .1
 .تاالر ااش

 تاالر  اؾ .ساتاساز  تاسقبؽ تاالك ئاب تاسخزب  االر  اؾ اسشاتر سوؿ :االنفعالي المكوف .6
 . سا ـ تاس  ا ؿ اآلخرمف ستاا ا   د تاسختؼ
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 اب الخجؿ: ػأسب
تاسقبؽ  )اسختؼ اسخاؿ كسا ما قد  بساء اس  س  ق ئد ذا   سمس لتى وسرة سف وسار شارة 

ت قدة اسخاؿ ، تسكؿ إ لاف  كتمف   لق تشخيق م سمز     ف  مرد سف اس اس، تاسضاؼ(
تذسؾ س ادد األئتاؿ تاساتاسؿ تاسظرتؼ ، لما  خ بؼ  مف  رد تآخرتا  ااال  ا استادا ما تاس  

 اسستضت ما اس ق  ئمط  ئماة كؿ س ا .
أسباب ( 03: 0220، ( وفاألقصري7 :0774، وف شرار ( 6: 0220، خميفة كؿ مفف ويحصر 

  الخجؿ في سببيف رئيسييف وهما :

 أت س رطا لس ا سف ماا ق أت ا ااه سيا ا   اإل لاف مكتف اسئاسا هذد ت ق: الجسمي العامؿ .3
 أت . اس  س اسوقا  دـ إس  مؤدب اسذب اس قص سسركب  رضا مكتف ت اس اسق، شدمد هزاؿ
 اسخاؿ سف ضرب إس   يائ  ا  ؤدب أف مسكف اساساؿ  شتد  ارزة السما  اها تاتد
 . م  اسس اسغ اسشدمد اسئماء إس    ضق أتضاع ت تسمد

  ب  اسئ اظ  ق تاسسئاالت، اال  ااؿ تلر ا، اسئلالما شدة  ق تاسس سوؿ: النفسي لعامؿا .8
 س اائا داخبما س  امرات اإل لاف مخضا   دسا اس  لق اسااسؿ   اؿ اسخاؿ تم تسد اسكراسا
 اس  لق اس مار تمضطرب، اسخاراما تئركا   اس  لق ا ازد سا ا مضطرب س ااا ا   م ا

 اسستااؼ سا اس كمؼ  ف االل رلاؿت  اس كمؼ  ف االضطراب تطأة  ئت مااز ئ   سئل لاف
  اسخاؿ اس اض تمشار، اسستاا ا  ف اس دمؿ اس اؿ رد هت اسخاؿ  مكتف ، األتضاع أت

،    ـ مقاؿ  سا  شدة م  ستف تاسذمف، دائسا   االل ئلاف م شدتف اسذمف أتسئؾ خايا أئما ا  
 .تأ ساس ـ ت ير ا  ـ لبتكما  ـ  ب  اآلخرتف ميدرها اس ق تاألئكاـ

 أف أسباب الخجؿ كثيرة  وتذكر منها :  (0200ف عاويى السبتر نما بي
 تهذا،  اسطسأ م ا اسشاتر  ادـ اآلس مف  مر  األشخاص مؤدب ئمث :األماف بعدـ الشعور -

 اسس ارات سسارلا ت دـ اإلئراج ت ا ب اسةمر  ب  تاال  ساد  اسذات اسوقا  دـ     م   
 .االا سا ما

 أل  ـ تذسؾ، ( اسخاتسمف) أ  ل ـ  لسما األ راد  اض  ضؿم :كخجوؿ الذات تسمية -
 سمس أف  ب  تم ير تف  اسختؼ  مشارتف سذا  ـ سؤكدمف ت مر خاتستف  ابل  أ  ـ مدركتف
 تاس ردد اسا ف      ا    قص سدم ـ  م كتف  يرؼ  أب سبقماـ اسستاا ا  ب  اسقدرة سدم ـ
  .اسستاا ا ت دـ
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 استراوا ت دخؿ خاتسمف أط اال   م  اتف  ادة اسخاتسمف أل تمفا أف  اد: الوالديف نموذج -

 ا ياال  ـ ت كتف األلبتب س ذا األط اؿ  ما ر ك مرا   ال ادادا   ت ئسؿ،  م ا اتب شكؿ
 .اسوقا ت دـ  اسختؼ م لـ اآلخرمف سا تاس ئدث سئددة االا سا ما

 سف%( 31 – 31)قئتاس  إف اس  س خ راء رأب تئلب:  االجتماعية المهارات فقداف -
 مي ئتف اس ااتف  م سا ط ماما  مر  يترة خاتسمف مكت تا  اف تال اداد سمؿ سدم ـ األط اؿ
 اسختؼ أت اآلخرمف  ق ؿ  دـ سف اسختؼ ل ب أت اا سا ما س ارات  دتف أل  ـ أسا خاتسمف

 .تاسذات  اس  س اسوقا  قداف إس  مؤدب سسا اآلخرمف سف سبلخرما  ارض ـ سف

 سشا ر   تل ـ  ق مخبقتف ت بل ما س اشرة أط اس ـ م  قدتف اسذمف اآل اء: التهديدو  النقد -
 شاتر مخبؽ اس  دمد كذسؾ تس رددمف خاتسمف األط اؿ مي ل سذسؾ، اسراشدمف سف اسختؼ
 (.69 – 64:  8133، اسل ااتب.) قط د ا ما أ ااس ـ ردتد  كتف سدم ـ اسختؼ

 مرض خمؽ عمى تساعد أنها يرى أخرى بأسبا( 111-115: 2002، شكشؾف يضيؼ و 
  الخجؿ:

 اسق ا ا  ل ب تذسؾ  أط اس ـ االه ساـ  ق تاضئا    قيا   اآل اء  اض مظ ر: الميؿ عدـ .3
 سف ت دال   اسط ؿ ال قبلسما   سما  ب  ملا د االه ساـ  دـ  ب  اسقائـ اس ر تب اال ااد  أف
 . خاتسا خا قا شخيما إس  مؤدب  ت  االل قبلسما إس  استاسدمف اه ساـ  دـ إس  مؤدب أف

 مي ئتف اد يةار تهـ تاإل اظا سبلخرما م ارضتف اسذمف األشخاص إف :اإلغاظػة .8
 هؤالء  مل امب، س  ـ س كرر  ئت  ب  األاراف أت تاألختة اآل اء م زأ  قد خاتسمف

 تذسؾ، سبلخرما  ا  ا   االا سا ق اال ياؿ تم ا  تف اآلخرمف ستاا ا سف  اال لئاب
 .اإلئراج أت اس  ذ أت  بم  سبئكـ ستضاا   مكتف أف سف تخت  ـ اسااسما ئلالم  ـ ل ب 

 ت اس  ماا س  سمف  مر وـ ادا    طت مف أت ادا   ئازسمف اآل اء  اض مكتف اد: الثبات عدـ .1
 اس مت  ق خاتسمف مي ئتف تاد م تااتف سا مار تف تال آس مف  مر األط اؿ مي ل

   ارمض مةاسرتا سكق اسكا ما  اسطسأ م ا مشارتف ال اآلس مف  مر األط اؿ إف، تاسسدرلا
 سةاسرات  ق تاسدختؿ سؤلذى اس ارض تمخم  ـ  اسذات اسوقا  اتزهـ إذ سآلخرمف أ  ل ـ

  ل ب خابل   أكور مي ئتا ت اس اسق  األسف اسشاتر  سئاتسا سشةتستف أ  ـ كسا اا سا ما
 تا خ اض اسدرالق اس أخر أف  اد سا كومرا   :الدراسي التنخر.6 االا سا ما اسس ارات  قص
 . اسخاؿ اسشخص إشاار  ق اساتهرما األستر سف، اس ئيمؿ سل تى
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  فات مف غير  عمى ينطبؽ ما عمي  ينطبؽ الخجؿ أف سبؽ مما الباحثة وتستخمص 

 امرئ كؿ أف والواقع. أسبابها بإزالة تزيمها أف أمكنؾ، ما عمة سبب تعرؼ حيف فننت، النفس
 قواعد النفسية الحياة في فميس، الضعؼ أو، الخجؿ أو، الخوؼ حاالت مف خاصة حالة شكؿي

 ترى بحث، وميزات  وأخبلق  وعادات  بطباع  مستقمة"  هوية" ذو فرد كؿ أف بمعنى، لؤلفراد عامة
 الظروؼ بتعدد ثـ، وتنوعهـ الناس بتعدد وتتنوع األحواؿ باختبلؼ تختمؼ الواحدة الصفة

 .عمي  وتبعث تسببها عوامؿ إلى ترجع النفسية األحواؿ وكؿ، وتنوعها

 : الخجؿ اؿػشكأ
 أ راد سا اس ااطق  ب  اسقدرة  دـ سف ماا ق شخص اسخاتؿ اسشخص أف  اد استااا  ق 

  س  ا: تأشكاؿ يتر  دة اسخاؿ تمأخذ، اسسا سا
اػػػارب : مأخػػػذ اسخاػػػؿ  ػػػق األ سػػػاؿ شػػػكؿ   ػػػتر سػػػف اسػػػزسبلء تاأل خجػػػؿ مخالطػػػة ايخػػػريف .0

تاس  ػػاع أت  ا ػػب اسػػدختؿ  ػػق سئػػاترات ت اسػػد اال  اػػاد  ػػف أسػػاكف تاػػتدهـ ت ػػادة م ضػػؿ 
اسخاػػتؿ أف مخػػ بط  أشػػخاص أيػػةر س ػػ  ئمػػث ال مسوػػؿ هػػؤالء  اس لػػ ا  سػػ  أب إا ػػاد  ػػق 

 اس  ا ؿ تأئما ا  مخاسط أشخاص مش  ت    ق اسخاؿ . 

ـ اس ئػػدث سػػا  مػػرد ت ق يػػر : مئ ػػذ اسخاػػتؿ االس ػػزاـ  اسيػػست ت ػػد خجػػؿ الكػػبلـ والحػػديث .0
إاا ا    ب  اسق تؿ أت اسر ض أت إ بلف  دـ اسسار ا سؤلستر اس ق ملأؿ  م ا تال م ظر  ػق 
اسةاسب إس  سف مئدو  تر سػا أ ػدى ا شػةاؿ    ػدسا متاػ  سػ  اسكػبلـ أت ميػ ل زائػغ اس ظػرات 

رد إال أف ال مئلػػف   لػػمؽ سػػا مقػػتؿ  ػػاسر ـ سػػف أ ػػ  مكػػتف  بػػ   بػػـ  سػػا ماػػتر تملػػ طما اسػػ
اسةاسب  بم  هت اس باوـ تاسضاؼ ته ػاؾ سػف مخاػؿ أو ػاء اسئػدمث سػف  اػض اسستضػت ات 

 سوؿ اسزتاج  .

ه ػاؾ  اػض اسستااػؼ اس ػق مظ ػر  م ػا اسخاػؿ سػدى  اػض األشػخاص كػأف  خجؿ المظهػر: .3
مخاػؿ اس ػرد   ػػدسا مر ػدب وت ػػا  ادمػدا  أت   ػػد ار ػداء س ػػاس اس ئػر أت ئم سػػا مقػص شػػارد أت 

  شارد.ي م   مةمر  

:  ػػػق ئػػػاالت  ػػػادرة مك  ػػػق اسخاػػػتؿ  اسئػػػدمث سػػػا أ ػػػراد األلػػػرة ت اػػػض خجػػػؿ االجتماعػػػات .6
 اسزسبلء تم  اد  ف اسسشاركا  ق أب اا سا ات أت رئبلت. 

: مخاػؿ  اػػض األط ػاؿ ئم سػا م ػدأ ئػػتار  م ػ  ت ػمف اسسابسػػمف أت خجػؿ التفاعػؿ مػػع الكبػار .5
 تاسد  .مل ق ؿ أيدااء تاسدد أت   دسا م  اع أشماء سف اس ائامف أت   دسا 
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ه ػػاؾ سػػف األشػػخاص سػػف مخاػػؿ سػػف ئضػػتر األ ػػراح أت أ مػػاد  :الحفػػبلتخجػػؿ حضػػور  .4

اسسمبلد أت ئ بلت اس ااح ت مكتف   ضمؿ اسازسا تاال  ااد  ػف ستااػا هػذد اسس الػ ات ت ػدـ 
 (.114:  2009، شكشؾ) س .اال خراط  م ا خمر س ادرة  اس ل ا 

خجؿ مشكمة تؤثر في شخصية الفرد وتشؿ طاقات  وتحد مف سموك  وترى الباحثة أف ال 
وهـ دائمًا خائفيف غير ، لذا فاألشخاص الخجوليف دائمًا يتجنبوف ايخريف، االجتماعي والنفسي

بؿ ، وال يعرضوا أنفسهـ لممواقؼ مع ايخريف، واثقيف ومتواضعيف وخجوليف ومهزوميف ومتردديف
جتماعية صامتوف يتجنبوف وسائؿ االتصاؿ والنظر في وج  ونجدهـ غالبًا في المواقؼ اال

 ايخريف.

 :  الخجؿ راضػأع
 تال اس اض  اض ا سا    ا ؿ األ راض هذد  ػأف  بسا  ، س اددة أ ػراض اسخاؿ ميائب 

 :  اض ا  ف  يب ا مسكف

 : ةػسموكي أعراض. 1

 اس ئدث، سخم ااس اسستااؼ  ا ب، اس يرب اال ياؿ  ا ب، تاسلب ما اسك ل سظاهرها سف
  دـ، اال  لاـ  ق كاإل راط زماد  ا أت  قب  ا أسا سبلئسا  مر الدما ئركات، ادا   س خ ض  يتت
 كاسباب) تاسقبؽ اساي ما  ب   دؿ سبلزسا اتملبتك، االا سا ما اسس ادرة  دـ، اسب ظما اسطبلاا
 تا خ اض، اا سا ما    بل    ا   ضسف اس ق اسستااؼ  ق تاسيست االا سا ق اال لئاب، (دائسا    شارد
 (.881:  8119، ت اسقسش اسساامطا.)اسذات  تكمد

، دةػادم يدااات  كتمف ت ئاشق اسلب ما أف(81 -88: 3999، زمد تأ ت اس ماؿ)تمذكر 
 . اسخاؿ سظاهر سف األرض  ق استا  تضا ت، أئد رؤما  ق اسر  ا تضاؼ اس رتب  ق تاسر  ا

 اس اس  ف تاس اد اسازسا  ق  اسخاتؿ ر  ا إس  أئتاس  اسما  ق اسخاؿ مؤدب سا ت اس ا   
 تأئما ا  ،  بم  م  كستف أت س   ملخرتف مااب ـ سا  م  سمادتا مراا ت   اس اس كؿ أف س   ا  قادا  
:  8119، شكشؾ) اآلخرمف  ب  تاسئقد تاس ةض تاسةمرة اسئلد   اير  اسخاؿ اسشاتر مخاسط
338.) 
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 : ةػفسيولوجي أعراض. 2

 أت  اسدتخا اسشاتر، اس ـ ا اؼ، االر ااؼ، اس ارؽ، اسقبب داات سادؿ زمادة سظاهرها سف 
  قداف سف تاسختؼ، ستاتد  مر أت ئقمقق  مر كأ   اسشخص شاتر أت اسستاؼ  ار ا، اسةوماف
 (.881:  8119، تاسقسش اسساامطا).اسلمطرة

 تزمادة اسئبؽ تا اؼ، استا  تائسرار، استا  ستف شئتب( 88: 3999، زمد تأ ت اس ماؿ) تأضاؼ
 .  اسدـ ضةط تزمادة، اسبااب إ راز

 : ةػمعرفي اضأعر .3

 تسؿ  اسذات است ق تزمادة اسذات ئتؿ اس سركز، اسذات  قدمر  ق ا خ اض سظاهرها سف 
 اس قممـ تسف اآلخرمف أساـ اسة ق  سظ ر اسظ تر سف اسختؼ، تاآلخرمف اسستااؼ ئتؿ لب ما أ كار
اسساامطا .)اسذات  قد، اسكساؿ س اشدة، س رط  شكؿ س أسبل     كمرا   تاس  كمر  اس اتـ اسشاتر، اسلب ق
 (.881: 8119، تاسقسش

 تاالل مااب اس  ـ  ب  اسقدرة تضاؼ، سؤا ا   ضما  ا أت األ كار  داخؿ  بئظ أف كسا 
دراؾ، اسبئظق  تابا ا قاسست  اسذهف ت ماب،  ل ما   اس  كمر تاضطراب ئقمق  ا  مر  ب  األستر تا 
 (.86:  3999، زمد تأ ت اس ماؿ. )اسس ااشا  ق تاس طء اس ركمز

 :انفعاليػة أعراض.4

 :راسئي ال اسسواؿ ل مؿ  ب  تس  ا 

 اسستاا ا تضاؼ اس  لق تاسيست تاس ردد تاالر  اؾ اسختؼ ت تاس ت ر اسيتت تا خ اض اس كاء
 اسشاتر سظاهرها سف أف كسا.االل وارة عتار  ا، االل قرار أت  اسرائا اسشاتر ت دـ اسكبلـ ت باوـ

  ب   دترد تاسسؤور اسلب ق اسشاتر  ب  اس ركمز، االك ئاب،  استئدة تاسشاتر تاسئزف  االل ئماء
 (.884:  8119، تاسقسش اسساامطا) .اس  كمر أ ساط

 : اجتماعيػة أعراض.5

، االا سا ما اسستااؼ سف االل  ادة ت دـ، اآلخرمف ستاا ا  ق يات ا ماد أف تس  ا 
، اسادمدة اسئماة  خ رات االل س اع ت دـ، س ظما   ت مر س ظما   اس ا مر ابمؿ، تاس ارمخ  استات م  ـ تال

  مر األشخاص سف أكور استئدة اسخاتؿ اسشخص تمارب.  ل  ت قدمـ اسس ادرة  ب  اسقدرة ت دـ
 سب خاطب مسمبتف ت ادهـ.اآلخرمف سف ال قرارا   أاؿ زتاا ـ تمكتف س أخرمف م زتاتف، اسخاتسمف
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ىى
 .ادمدة يدااات  كتمف ت ئاشق  اسامف اس خاطب ت ا ب  لب ما تاس يرؼ اإلمسائق أت االشارب

 (.86:  3999، زمد تأ ت اس ماؿ)

 الخجؿ فيها يظهر التي المواقؼ ذكر بنا فحري، االجتماعية األعراض عف تحدثنا وطالما 
 . الخجوليف األشخاص عند جمياً 

 : الخجوؿ فيها يظهر يالت المواقؼ
 .آخرمف أشخاص أت شخص إس   قدمس ـ   د .3

 . م  قدهـ أت ائد مسازئ ـ   دسا .8

 .األ ظار  بم ـ   ركز   دسا .1

 . تاسشاب اسق تة  قدمـ سوؿ، سا  سؿ أو اء أئد مراا  ـ   دسا .6

 .س ـ شخص أت سلئتؿ سقا با   د .1

 .اس اس أساـ ايمرة كبسا إسقاء   د .4

 .سا اا ساع  ق  أ  ل ـ ارمؼسب  اسدتر ميب ـ   دسا .7

       امدا   مار ت  ـ ال سف سا خايا، االا سا ما اس  ا بلت ساظـ  ق .9

 (331: 8119، شكشؾ)                                                       
 

 أو الظروؼ الختبلؼ وفقاً   خر إلى شخص مف تختمؼ الخجؿ أعراض أف الباحثة رىػتو  
 .األساسية وفطرت  المصاب تكويف لطبيعة وفقاً  وكذلؾ، إلي  تأد التي األسباب

 :  لمخجؿ المفسرة تالنظريا
 : الخجؿ تفسير في نظريتيف أهـ الباحثة وستعرض

 : النفسي التحميؿ نظرية .1

 اس ت) اتػسكت  وبلث سف   كتف اسشخيما أف  رتمد مرى: فرويد نظر وجهة مف الخجؿ  
 اسخبقق اسقبؽ هت اسخاؿ أف  رتمد تمرى،  ال سرار    ا س ايراسا  تهذد (األ ب  تاال ا تاال ا
 مكتف   دسا ضسمرد سف اس رد ختؼ ألال  تاسذب األ ب  تاال ا اس ت  مف اسيراع  ف م شأ تاسذب
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ىى
  ف اسابما األ ا دتر م دأ ته ا، اسخبقق سدل ترؾ سخاس ا أت سضادة  رمزما  زتة  ف سب ا مر س د اا  
 .اسذ ب أت  اسخاؿ مشار اسشخص ااؿ طرمؽ

 اس قص تسشا ر تاس ةض  اسدت ما اسشاتر  ق كاسف تاسقبؽ اسخاؿ سيدر أف :فيرى أدلػر أما      
 السق ضاؼ أت اا سا ما أت كا ت لمكتستاما ذا ما اسسرء ماا م ا اس ق اسااز ضرتب سف   شأ
 . سا  از أت
 سيدر  تاف اسايا ق ؽاسقب يتر سف يترة االا سا ق اسخاؿ أف:هورني كارني وتري     

 (.93-94: 8133، اسل ااتب.) سئدد  مر  م  اسخطر

 : السموكية النظرية .2

  ابس ا اساادات سف ساست ا إال هت سا اإل لا ق اسلبتؾ أف اسسدرلا هذد أيئاب تمرى  
 اساتاسؿ أئد  ف  ا    اسخاؿ اسشاتر أف مرتف   ـ اسسخ ب ا  ستد سرائؿ أو اء اك ل  ا أت اس رد
 : مااآل 

  س الب لبتؾ  ابـ أت اك لاب  ق اس شؿ .1

  سرضما  مر أت س ال ا  مر لبتكما ألاسمب  ابـ .2

 س الب ارار ا خاذ اس رد سا ا مل طما ال س  ااضا سستااؼ اس رد ستاا ا .3

 (99: 8133، اسل ااتب) االل اا ا الل وارة ادمدة  س   ات اس رد ال اا ات ر ط .4

 فشؿ بنن  االجتماعي الخجؿ يفسروف السموكية يةالنظر  أصحاب أف إلى الباحثة وتخمص
 . مناسبة غير سموكية أساليب تعمـ هو أو مناسب سموؾ تعمـ أو اكتساب في الفرد

 :  االجتماعي الخجؿ عبلج وسائؿ
 االا ساع  بـ خ راء  إف ت اس اسق، تالا  شكؿ س  شرة اا سا ما سشكبا االا سا ق اسخاؿ 

  ااس  س خييا  مادات ته اؾ اسظاهرة هذد سااساا تطرؽ تلائؿ إمااد  ب  ا تدهـ ركزتا
 : اس اسما اسطرؽ  ال خداـ االا سا ق اسخاؿ سشكبلت

 اآلخرمف سا اس ااسؿ  ق اسلبمـ اسس طقق اس  كمر أ ساط  ب  اسخاتؿ اسشخص ت درمب  ابمـ .1
 .اآلخرمف سا تاس  ا ؿ سبل ياؿ االا سا ما اسس ارات تاك لاب

 اإلاداـ خبلؿ سف اسخاؿ سف اس خبص  ب    ل  سلا دة  ق اسس ادرة ـزسا  تسق  ب   درم   .2
 .خاتؿ أل   م اب  ال تسك      اسقماـ اسضرترب سف أت    مقتـ أف مئب سامف شقء أداء  ب 
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ىى
زاسا ستاا ا .3  اا سا ما سخ رات  درماما   اسخاتؿ اسشخص  ارمض خبلؿ سف اسخاؿ أل اب تا 

 اسشخص مقـت  ئمث تاسستااؼ األدتار  قسص أت  اس سومؿ  لس  سا هق اسطرؽ هذد إئدى إماا ما
 سا  اال ياؿ اس ظاهر سوؿ س  اإلئراج  ل ب ستااؼ  ق إماا ق دتر   سومؿ  اس ظاهر اسخاتؿ
 استاااما اسئماة  ق لبتؾ إس  تاس سومؿ اس ظاهر م ئتؿ استات ت سرتر سا ـ اسئدمث ت دء اآلخرمف
 ( .811: 8133، اسل ااتب.) اساادما
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  اخلام  تغريملا
 االجتماع ةة  الك ةةةاء 

 

 

 مم.عؼدعـــــــة

 م.عػفـــومماظؽػا ةماالجؿؿاسقة 
 اظعالضةمب ماظؽػا ةماالجؿؿاسقةموادلفاراتماالجؿؿاسقة. 
 ادلفاراتمواظلؿاتماظممؼؿؿؿعمبفامذويماظؽػا ةماالجؿؿاسقة. 
 م.اصؿؼادماظؽػا ةماالجؿؿاسقة 
 ؽوغاتماظؽػا ةماالجؿؿاسقةسـاصرموع. 
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 الخامس تغيرالم

 الكفػػاءة االجتماعيػػة

 مقدمػة: 
سػػف اساتاسػػؿ اس اسػػا  ػػق  ئدمػػد ط ماػػا  Social competenceُ اػػد اسك ػػاءة االا سا مػػا 

 سا سا اسمـت  ق ئااػا إسػ  ، اس  ا بلت اسمتسما سب رد سا اسسئمطمف     ق سااالت اسئماة اسسخ ب ا
تمضػػطبا  تاا ا ػػ  تمػػؤدب سػػا  بمػػ  سػػف اس زاسػػات ، ء اا سا مػػا  اسػػذب مػػؤدب  سبػػ    ظػػاـاس ػػرد اسكػػؼ

 ضػبل   ػف أف اسك ػاءة االا سا مػا  ػؤدب ،  ةمر ئااا إس  راا ا أت  تيما سف اا ػب شػخص آخػر
ت ػػػدؿ  بػػػ  اس تا ػػػؽ كسػػػا  ا  ػػػر سامػػػارا  سبيػػػئا اس  لػػػما ، إسػػػ  اس اػػػاح االا سػػػا ق تاس كمػػػؼ اسلػػػبمـ

 (.57: 2011، د تكتالاسؤل راد)اسلم

ُ اػػد اسك ػػاءة االا سا مػػا سظبػػا ساسمػػا اسس ػػارات االا سا مػػا اس ػػق مئ اا ػػا اس ػػرد سكػػق مػػ ال 
 ػاس رد ذت اسك ػاءة االا سا مػا  تاػد سدمػ  اػدرة  ػق اخ مػار اسس ػارات ،  ق ئما   ت بلاا   االا سا مػا

: 2003، ف سيػػط   ئلػػفاسس الػػ ا سكػػؿ ستاػػؼ تملػػ خدس ا  طػػرؽ  ػػؤدب إسػػ   ػػتا   اماا مػػا) ئلػػ
212.) 

 الكفاءة االجتماعيػة:  مفهوـ
 تعريؼ الكفاءة االجتماعية لغة: 

تس   اسك اءة  ق اساسؿ ،  ارؼ اسك اءة  ق اسسااـ استلمط  أ  ا " اسسساوبا  ق اسقتة تاسشرؼ
: 1985، تاسكػػؼء هػػت اسقػػادر  بػػ   ارمػػؼ اساسػػؿ") اسسااػػـ استلػػمط، أب اسقػػدرة  بمػػ  تئلػػف  ارم ػػ 

793.) 
 : ريؼ الكفاءة االجتماعية اصطبلحاً تع

، اسك امػػا، (  شػػمر إسػػ  االا ػػداءcompetence(  ػػأف كبسػػا )1998) ويعرفهػػا حامػػد زهػػراف
مشػمر إسػ  اسس ػارة  Social Competenceاالخ يػاص تأف سيػطبل ، اسس ػارة، األهبمػا، اساػدارة

 االا سا ما.
لػػاس  االر مػػاح  ػػق اسستااػػؼ االا سا مػػا اسك ػػاءة االا سا مػػا  أ  ػػا اإلئ بينمػػا يػػرى المغػػاري

ت ػػػذؿ اسا ػػػد س ئقمػػػؽ اسرضػػػا  ػػػق اسابلاػػػات االا سا مػػػا تاسشػػػاتر  اسوقػػػا ا اػػػاد اسلػػػبتؾ االا سػػػا ق 
، ت ئقمػؽ اس ػتازف اسسلػ سر  ػمف اس ػرد ت مئ ػ  إلشػ اع اسئااػات اسشخيػما تاالا سا مػا سب رد)اسسةػػارب

2004 :469.) 
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درة  ب  ال خداـ س ارات اا سا ما سبلئسا  ق كؿ (  أ  ا اسقRuegg,2007)ويعرفها روج

 (85: 2012، اا ب سف اتا ب اسئماة.)سئستد
اسك ػػاءة االا سا مػػا  أ  ػػا اسقػػدرة  بػػ  سااساػػا اسستااػػؼ االا سا مػػا اسس  ت ػػػا  كمػػا وتعػػرؼ

تمػػدخؿ  ػػق هػػذد اسك ػػاءة االلػػ قبلؿ اسػػذا ق سب ػػرد ، تاسس ػػارة  ػػق اسابلاػػات اس م مػػا اسشخيػػما،   ا بمػػا
 (288: 2007، تآدا   االا سا ما )لبمساف

،  أ  ػػا  دراػػا إئلػػاس اس ػػرد  االر مػػاح  ػػق اسستااػػؼ االا سا مػػا (1990، حبيػػبف ويعرفهػػا
ت ػػذؿ اسا ػػد س ئقمػػؽ اسرضػػا تاال ػػدساج داخػػؿ ، تالػػ ادادد سبلشػػ راؾ  ػػق األ سػػاؿ تاأل شػػطا اسسخ ب ػػا
 (1 :1990، اسساست ا تاسشاتر  اسوقا  ااد لبتك ) سادب ئ مب

أ  ػػا " اسقػػدرة  بػػ  سااساػػا اسستااػػؼ االا سا مػػا اسس  ت ػػا  بينمػػا تػػذهب منػػى سػػميماف إلػػى         
تاإلدراؾ االا سػػػػػا ق سب ػػػػػرد تادر ػػػػػ   بػػػػػ  ئػػػػػؿ ، تاسس ػػػػػارة  ػػػػػق إدارة اسابلاػػػػػات اسسخ ب ػػػػػا،   ا بمػػػػػا

ا تاس كمػػػػؼ سػػػػا اسستااػػػػؼ االا سا مػػػػا اسضػػػػا طا تاس ئبػػػػق  اسسرت ػػػػ، تاساسػػػػؿ اساسػػػػا ق، اسسشػػػػكبلت
 (44: 2013، تاست ق اسذا ق تاسوقا  اس  س.)لبمساف، االا سا ما تاال  ااسما

( أف اسك ػاءة االا سا مػا  ا ػق إاػادة س ػارات اا سا مػا wendy,1999:15) وترى ويندي
دراك ػا،  ملر  سبما اس  ا ؿ االا سا ق تسار ػا اسس ػاهمـ ، ت  ػـ  تاطػؼ اس ػرد ت تاطػؼ اآلخػرمف تا 

،  سكف سف اس  لػمر اسيػئمل سبلػبتكمات االا سا مػا تااللػ اا ا اسسبلئسػا س ػا اسدامقا سبستاؼ  ئمث
 ت  ـ األئداث اسشخيما تاس   ؤ   ا.

( إسػػ  أف اسك ػػاءة االا سا مػػا هػػق اػػدرة اس ػػرد  بػػ  Faber,1999:432) وقػػد أشػػار فبيػػر
ستااػػؼ تهػػق اسقػػدرة  بػػ  إماػػاد سكػػاف س الػػب سب ػػرد  ػػق اس، اس  ا ػػؿ  شػػكؿ  ا ػػؿ سػػا اسسئمطػػمف  ػػ 

تا  قػػػػاء استلػػػػائؿ ، ت ئدمػػػػد اسلػػػػسات اسشخيػػػػما تاسئػػػػاالت اال  ااسمػػػػا سآلخػػػػرمف   اػػػػاح، االا سا مػػػػا
ت  طػػػتر اسك ػػػاءة االا سا مػػػا  ػػػق استاػػػت اسػػػذب مػػػ ابـ  مػػػ  اس ػػػرد كمػػػؼ م يػػػؿ ، اسس الػػػ ا سساػػػاسب  ـ

  اس شاط اسسش رؾ سا اآلخرمف تمشارؾ   .

 ما  ا  ر ال اا ا س ابسا سف اس ػرد س ػذ  أف اسك اءة االا سا (30:  2013، رىفعريؼػوت
ت يػػػبا اسػػػر ط ،   لػػػـ  االلػػػ قرار اس  لػػػق، ط تس ػػػ   إذا  شػػػأ  ػػػمف ألػػػرة س را طػػػا س ػػػتادة أت س رائسػػػا

 لػػػ  ست سدمػػػ  اسقػػػدرة  بػػػ  إ شػػػاء  بلاػػػات اا سا مػػػا  ااسػػػا سػػػا ، استومقػػػا  ػػػمف أ ػػػراد اساائبػػػا استائػػػدة
 سا ما تم سق  اسس ارات االا سا ما اس ق  ئقؽ اس تا ؽ اآلخرمف تم ابـ اسسشاركا  ق اسسلؤتسما االا

 االا سا ق تم ق ؿ اس ةمر االا سا ق اسسل سر تم تا ؽ سا .
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ىى
ا ل ؽ إس  اف س  ـت اسك اءة االا سا ما م ضسف ساست ا س كاسبػا سػف سسوتخمص الباحثة   

تهػق ، ك اءة االا سا مػااسساارؼ تاسس ارات استظم ما اسسئددة  كتف  ق ساسب ا اسلسا اسكبما تهق اس
 .ازء سف اسك اءة اسكبما سبشخيما

إجادة االتصاؿ والتواصؿ مػع ايخػريف لكفاءة االجتماعية إجرائيا بننها: "وتعرؼ الباحثة ا 
 وفهـ مشاعرهـ والقدرة عمى قراءة المواقؼ االجتماعية والتصرؼ بما يتناسب مع هذ  المواقؼ"

 مهارات االجتماعية:العبلقة بيف الكفاءة االجتماعية وال
 طػرؽ ، اسقدرة  بػ  اس  ا ػؿ سػا اآلخػرمف  ػق اس مئػا االا سا مػاالمهارات االجتماعية هي  :  

ُ اػػد سق تسػػا اا سا مػػا  أت ذات امسػػا ت ػػق استاػػت ذا ػػ   اػػد ذات  ائػػدة سب ػػرد ذا ػػ  تسسػػف م ااسػػؿ ساػػ  
 تذات  ائدة آلخرمف  ستسا .

،  بػػػ  أ  ػػػا سػػػرادؼ سبس ػػػارات االا سا مػػػا.) سئسػػػدتمسكػػػف اس ظػػػر إسػػػ  اسك ػػػاءة االا سا مػػػا   
2010 :127) 

  ػدؼ  ئقمػؽ األهػداؼ ،  اسك اءة االا سا ما هق اس  ظمـ اسسػرف سبتاػداف تاسسار ػا تاسلػبتؾ
ت ػدتف ئاػب  ػرص  ئقمػؽ األهػداؼ ، االا سا ما  دتف  قممد  رص اآلخر  ق  ئقمؽ أهدا ػ  أمضػا  

الا سا مػػا  بػ  أ  ػػا أكوػػر  سبمػا سػػف اسس ػػارات تأف اسك ػػاءة تمسكػػف اس ظػػر إسػ  اسك ػػاءة ا، اسسلػ ق بما
 ئػػمف ، تأف اسك ػػاءة االا سا مػػا سؤشػػر سسلػػ تى اسس ػػارة، االا سا مػػا   ضػػسف اسس ػػارات االا سا مػػا

 كػػتف ئم ئػػذ  إزاء سلػػ تى سر  ػػا ، مػػؤدب اس ػػرد اسلػػبتؾ اسسػػاهر اا سا مػػا   دراػػا سر  اػػا سػػف اسس ػػارات
 (52: 2003، اقشت ) سف اسك اءة االا سا ما

( أف اسك ػػػػاءة االا سا مػػػػا سظ ػػػػرا  سػػػػف سظػػػػاهر اسػػػػذكاء 282: 2000تمػػػػرى ئاسػػػػد زهػػػػراف )
 اسك اءة االا سا ما  ق  ظرد   ضسف اسك اح االا سا ق ت ذؿ كؿ ا ػد س ئقمػؽ اسرضػا ، االا سا ق

اػػػات ت ئقمػػػؽ  ػػتازف سلػػػ سر  ػػػمف اس ػػرد ت مئ ػػػ  االا سا مػػا إلشػػػ اع اسئا،  ػػق اسابلاػػػات االا سا مػػا
 اسشخيما تاالا سا ما.

تاس كمػػؼ ، ت ا  ػػر اسك ػػاءة االا سا مػػا سػػف أهػػـ اساتاسػػؿ اس ػػق  ػػؤدب إسػػ  اس اػػاح االا سػػا ق
كسػػا ت ا  ػػر الػػ اا ا ، ت ئقمػػؽ اػػدر سػػف اس تا ػػؽ كسػػا  ا  ػػر سامػػارا  سبيػػئا اس  لػػما سؤل ػػراد، اسلػػتب
لػاسمب اسلػبتكما تاال ااهػات   ست سا اس رد س ذ اسط تسا سف خبلؿ اك لاب ساست ا سف األ، س ابسا

:  2009، تاسقمـ تاسسااممر اس ق  لا دد  ب  إااسا  بلاػات اا سا مػا   لػـ  اس ا بمػا )  ػد استهػاب
526.) 
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ىى
( أف ه ػػػاؾ  ػػػدة س ػػػارات إذا اا ساػػػت ساػػػا   يػػػ ل 174-173: 2000، اتسسػػػاف) تمػػػذكر 

سضػػػرترما سبااذ مػػػا تهػػػق اسسكت ػػػات ا، سػػػادة سيػػػقؿ ت  ػػػذمب اسابلاػػػات  ػػػمف اس ػػػاس  اضػػػ ـ  ػػػ اض
تاسئبػػتؿ اس  اتضػػما تاسابلاػػات ، ت  سوػػؿ هػػذد اسس ػػارات  ػػق   ظػػمـ اسساست ػػات، تاس اػػاح االا سػػا ق

، هذد اسس ارات  ااؿ اس رد  ب  ادر ك مر سػف اسك ػاءة االا سا مػا، تاس ئبمؿ االا سا ق، اسشخيما
تسػػف ، اس ػػاس تسشػػا رهـ  ػػق  لػػ ؿ  بمػػ  االر  ػػاط  اس ػػاس سػػف خػػبلؿ ادر ػػ   بػػ  اػػراءة ا  اػػاالت 

 اسل ؿ  بم  أمضا  أف مكتف اائدا  مل طما سااساا اسس از ات ا ؿ  شت  ا  ق أب  شاط إ لا ق.

تأف   سمػا ، تاسس ارات االا سا ما  اكس اػتدة أداء اس ػرد  ػق كػؿ اسستااػؼ اسلػبتكما اسااسػا
  ضػػسف كػػؿ األشػػكاؿ  تاس ػػق، اسس ػػارات االا سا مػػا مػػؤدب إسػػ   اسمػػؽ ت كػػتمف اسك ػػاءة االا سا مػػا

اسبلزسا سبلل را مامات االا سا ما سف ئمث سار ا كم ما اك لاب ستدة أت رضا األاراف تاسقدرة  ب  
:  1995، إسقػػػاء األلػػػئبا االماا مػػػا  بػػػ  اآلخػػػرمف تاسقػػػدرة  بػػػ  اال يػػػاؿ اس يػػػرب سا ػػػـ.) ا ػػػراهمـ

146) 

كمات ظػاهرة سوػؿ اس تايػؿ كسا تأكد  اض اس ائومف أف اسك اءة االا سا مػا   شػكؿ سػف لػبت 
 م سا ا  قد آخرتف أ  ػا  شػسؿ س ػارات ظػاهرة ت مػر ظػاهرة كاسقػدرة  بػ    لػمر ، اس يرب تاال  لاـ

تاس ػػػػق  ػػػػـ ا   ارهػػػػا  تاسػػػػؿ س سػػػػا  ػػػػؤور  بػػػػ  اسك ػػػػاءة ،  ا مػػػػرات استاػػػػ  تس ػػػػارات ئػػػػؿ اسسشػػػػكبلت
 (119: 2010، سئسد) االا سا ما

 الكفاءة االجتماعية:  المهارات والسمات التي يتمتع بها ذوي
( أف اسك اءة االا سا ما س  ـت تالا مشػسؿ Janet&karen,2001:5مرى اا مت تكارمف)

، ت  ػػػادؿ اسابلاػػػات اس كم مػػػا، تاسئ ػػػاظ  بػػػ  اسقػػػدرة اسااسمػػػا، اس ػػػرد اسػػػذب م لػػػـ  اس ا بمػػػا االا سا مػػػا
 سذكاء استادا ق. ضبل   ف اسس ارات االا سا ما تا، ت ا ب اسسااسبلت اسلب ما سا اآلخرمف

، ( وػػبلث ساػػاالت  ر مػا سبك ػػاءة االا سا مػػا هػق اسلػػبتؾ اس كم ػػق2008، تاػد ئػػدد) ارمشػاـ
هػق لػبتكمات   ػدسا ، كسا أشار إسػ  أف اسس ػارات االا سا مػا، ت ق ؿ األاراف، اسس ارات االا سا ما

 ازمػػز اا سػػا ق  مقػػـت اس ػػرد   ػػا  ػػق ستااػػؼ اس  ا ػػؿ االا سػػا ق  ػػؤدب إسػػ  زمػػادة ائ سػػاالت  بقمػػ 
 (7: 2008، أ ت ئبلتة) ت قبمؿ ائ ساالت ئيتس   ب   قاب أت   ائ  اا سا ما لب ما، اماا ق

 ػػػػأ  ـ أكوػػػػػر اػػػػػدرة  بػػػػػ  ستاا ػػػػػا اسستااػػػػػؼ ، تمظ ػػػػر األ ػػػػػراد سر  اػػػػػق اسك ػػػػػاءة االا سا مػػػػػا
 خ ضػػػق تأكوػػػر ا   ائػػػا  سػػػف األ ػػػراد س، تاسسشػػػاركا  ػػػق األ شػػػطا االا سا مػػػا اسسخ ب ػػػا، االا سا مػػػا

تأ شػػػػطا امػػػػدة اا بػػػػا ، تاسر  ػػػػا،  اسسار ػػػػا، تمسكػػػػف أف م يػػػػؼ هػػػػؤالء األ ػػػػراد، اسك ػػػػاءة االا سا مػػػػا
 (7: 2003، تاس ط ا تاسذكاء االا سا ق) ئ مب، سب كمؼ
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ىى
تاد  تيبت اسادمد سف اسدرالات إس  أف ستاي ات سف م لستف  اسك اءة االا سا مػا   سوػؿ 

اس اػػػاتف تاسسشػػػاركا تاسوقػػػا  ػػػاس  س.  م سػػػا ،  تكمػػػد اسػػػذات، اسس ػػػادأة، اسلػػػمطرة،  ػػػق: ُئلػػػف اس يػػػرؼ
، ئ مػػب) اس ا ػػب تا خ ػػاض اسقػػػدرة  بػػ  اسستاا ػػا، ا خ اضػػ ا م سوػػؿ  ػػق اسشػػاتر  اس ت ػػػر تاال ز ػػاج

1990 :4.) 

( إسػ  اسك ػاءة االا سا مػا  أ  ػا  كسػف Topping,et al.,2000:8تمشػمر  ػت    تزسػبلؤد )
تاسلػػػبتكمات اسس طب ػػػا ، تاسسشػػػا ر اإلماا مػػػا،  بػػػ  اس  كمػػػر اسس كاسػػػؿ ػػػق اسػػػ بلؾ تالػػػ خداـ اسقػػػدرة 

 ضبل   ف اسقدرة  ب  اخ مار تض ط اسلبتكمات  ق أب  طاؽ اا سا ق ، إل ااز اسس اـ االا سا ما
 متاد    اس رد.

،  بمػػػ  أف مكػػػتف اػػػادرا   بػػػ  اال يػػػاؿ سػػػا اسةمػػػر، تئ ػػػ  ميػػػ ل اس ػػػرد ذت ك ػػػاءة اا سا مػػػا
تأف مكػػتف اػػادرا  ، تم  ػػـ سػػا   ػػدهـ سػػف سشػػا ر تأئالػػمس  بةػػا اسامػػتف، ةػػا اسئػػتارتم  ػػاهـ سا ػػـ  ب

تأف مس بػؾ ألػبت ا  ملػ سمؿ  ػ  اسةمػر ، تاسسشاركا  م ، تاسس ادرة  ق اسئدمث،  ب  اسسشاركا اساسا ما
ـ  تاػػادرا   بػػ  الػػ خداـ اسبةػػا  شػػكؿ لػػبم، لػتاء  استلػػائؿ اسس اشػػرة أـ  اإلمئػػاءات تاسػػدالالت اسسا تمػػا

 (129: 2000، سؤور  ق   تس اسلاسامف ) دس

( أف ذتب اسك ػػػػاءة االا سا مػػػػا Eyzenck&Eyzenckأمز ػػػػؾ)، تاػػػػد كشػػػػ ت درالػػػػا أمز ػػػػؾ
إدراؾ ، اسقػػػػدرة  بػػػػ  اس ااسػػػػؿ سػػػػا اآلخػػػػرمف، م يػػػػ تف  سػػػػا مبق:اس يػػػػرؼ  ػػػػق اسستااػػػػؼ االا سا مػػػػا

اسقػػػدرة  بػػػ    ػػػـ ، لػػػئتسما ئسػػػؿ اسس، اسخبػػػت سػػػف اس ايػػػب تاس ئمػػػز، اس تا ػػػؽ، اسظػػػرتؼ االا سا مػػػا
تاإلمسػػػاف  ػػػاسئقتؽ تاستاا ػػػات ، اسشػػػاتر  اال  سػػػاء، تلػػػاا األ ػػػؽ  ػػػق اسساػػػاؿ االا سػػػا ق، اآلخػػػرمف

 .(2: 2003، االا سا ما) ئ مب
وترى الباحثة بنف الكفاءة االجتماعية تعد مظمة لمعديد مف المهػارات التػي يحتاجهػا الفػرد 

مػػف هػػػذ  المهػػارات التفاعػػؿ اإليجػػابي مػػػع ، ة معينػػةلتمكنػػ  مػػف األداء الكػػؼء لمهػػػاـ اجتماعيػػ
دراؾ عواطفهـ، ايخريف والضػبط  وتنكيػد الػذات واإلفصػاح ، والقدرة عمى إيجاد حموؿ تفاوضػية، وا 

وغيرها مف المهارات التي تحيػؿ الفػرد ذو ، وسعة األفؽ، واالرتياح في المواقؼ االجتماعية، عنها
 .درة عمى مواجهة المواقؼ االجتماعيةويصبج أكثر ق، كفاءة اجتماعية مرتفعة

 افتقاد الكفاءة االجتماعية: 
تم ػدت دائسػا  ،  اد أف اس رد اسس  قد سبك اءة االا سا ما م  قر إس  ا لط اسس ارات االا سا مػا

تاػػد مراػػا ذسػػؾ إسػػ  خت ػػ  سػػف  ػػدـ ،  ػػاازا   ػػف اس ااسػػؿ سػػا اآلخػػرمف  األلػػبتب اسلػػائد اا سا مػػا  
تاػد ماػتد هػذا اسخػتؼ ، تهذا اسختؼ اسكاسف ضا ؼ سػف  ػدـ كمالػ   اا سا مػا   ،االه ساـ  سا مقتس 
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ىى
ئمث مامش اس رد ئماة سـ مشار  م ا  اسرائا االا سا ما إال سا سػف ملػا دد  شػكؿ أت ، إس  اسط تسا

تأيػ ل  ػق ئاسػا ،  آخر  ق  ل مؿ األستر تسكف  اد أف م قد اسسلا دة مطةػ   اػز  بػ  كػؿ شػئ
 .(176: 2000، افاتسس) شبؿ اا سا ق

( إسػػػػػػػ  أف اسػػػػػػػدراات اسس خ ضػػػػػػػا  بػػػػػػػ  اسك ػػػػػػػاءة 1985، ت تيػػػػػػؿ) لارلػػػػػػػتف تلارالػػػػػػػتف
ئمػػث تاػػدا ار  اطػػات لػػاس ا ، تكػػذسؾ اال ز ػػاج االا سػػا ق،  اكػػس اس ػػت ر االا سػػا ق، االا سا مػػا

ق اس  كمػر االا سػا ، اال ز ػاج االا سػا ق، داسا  مف اسك اءة االا سا ما تكؿ سف اس ت ر االا سا ق
 (.60: 2011، ترد اس اؿ االا سا ق )كتالا تاسلمد، اسسضطرب

 اسقيػػتر  ػػق اسس ػػارات االا سا مػػا مظ ػػر  ػػق شػػكؿ اضػػطرا ات مباػػب  م ػػا اسقيػػتر اسػػدتر 
كسػا هػت اسئاسػا  ػق ئػاالت اسقبػؽ االا سػا ق تاسخاػؿ تاس ا مػر  ػف اال  اػاالت االماا مػا ، األلالق

أت اسلػب ما كػاسااز  ػف اس ا مػر  ػف االئ اػاج أت رد ، اـكاسااز  ف إظ ػار اسئػب تاسسػتدة تااله سػ
 (.105: 2003، اسخطمب) اسادتاف

تمؤكد اس راث اسلمكتستاق  ب  االر  اط  مف اسقيتر  ػق اسس ػارات االا سا مػا تاسادمػد سػف 
( أف األ ػػػػراد ميػػػػا تف  االك ئػػػػاب إذا 162: 1993، سامكػػػػؿ) ئمػػػػث مػػػػذكر، االضػػػػطرا ات استادا مػػػػا

أت ، أب أ  ػـ ال ملػ طماتف أف مئققػتا أهػدا ا  سر ت ػا،  اازتف  ػف اسػ ئكـ  ػق األشػماءأدركتا أ  ـ 
ذا ا  قػػدتا أف هػػذا اس شػػؿ ماػػتد إسػػ   قػػص ك ػػاء  ـ تأ  ػػـ هػػـ ، م ا  ػػتا تاػػتع أهػػداؼ  مػػر سر ت ػػا تا 

 اسل ب  م .

( أف األ ػراد ذتب اسقيػتر  ػق اسس ػارات االا سا مػا م لػستف 179: 2000، اتسسػاف) مؤكد
  ؿ أمضا   ق اس ااسؿ سا سشا ر اآلخرمف.، لخؼ سمس  قط  ق اسلبتكمات االا سا ما اس

 

، ( أف اسقيػػػتر  ػػػق اسس ػػػارات االا سا مػػػا ما ػػػق اسااػػػز104: 2003، تمضػػػمؼ) اسخطمػػػب
ت االضػطرا ات س ػا آوارهػا ، اإلئ اط تاسازسا تكؿ هػذد اسسشػكبلت، االك ئاب، اسخاؿ، اس شؿ، اسخم ا

   اسشخيما.اسا م ا تاسسدسرة  ب
وتخمػػص الباحثػػة ممػػا سػػبؽ بػػنف مػػف يعػػاني قصػػورًا فػػي الكفػػاءة االجتماعيػػة نجػػد  يتسػػـ 

ممػػا يولػػد الكثيػػر مػػف ، بالخجػػؿ واإلحبػػاط والعزلػػة االجتماعيػػة والخػػوؼ مػػف المشػػاركة الوجدانيػػة
 .المشاكؿ النفسية كاالنطواء والعزلة عف الناس وعدـ الثقة بالنفس
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 االجتماعية: عناصر ومكونات الكفاءة 
( أف اسك اءة االا سا مػا   كػتف سػف اسس ػارات ذات اسابلاػا Benard,1995تاد  مف  م ارد)

تاسسرت ػا ،  االل اا ات اسبلزسا سبستاؼ تس  ا اسقدرة  ب  إظ ار االل اا ات االماا ما سػا اآلخػرمف
تاإلئلػػاس ،  يػػاؿ ضػػبل   ػػف س ػػارة اال، اس ػػق  ظ ػػر  ػػق اسقػػدرة  بػػ  اس ئػػرؾ  ػػمف اسوقا ػػات اسلػػائدة

 (.59: 2011، اسلمد،  االر ماح  ق اسستااؼ االا سا ما) كتالا

 ( أف اسك اءة االا سا ما  ضـ خسلا   اير تهق: 7: 2003، ئ مب) تمرى

 اسقدرة  ب   أكمد اسذات.  .1

 اإل ياح  ف اسذات . .2

 سشاركا اآلخرمف  ق  شاطات اا سا ما . .3

 إظ ار االه ساـ  اآلخرمف.  .4

 خص اآلخر.  ـ س ظتر اسش .5
 ( أربعة مكونات أخرى وهي : 52، 2002، شوقيف ويضيؼ

تاسػد اع  ػف ، ت ظ ر  ق ادرة اس رد  ب  اس ا مر  ػف اسسشػا ر تاآلراء مهارة توكيد الذات : -
 ت ئدمد اسس ارات  ق ستاا ا ضةتط اآلخرمف، اسئقتؽ

دارة ، اآلخػرمفت ظ ر  ق  ملمر إااسا اس رد سابلاات تومقا ت تدتدد سا  مهارات وجدانية: - تا 
ت شػػػػ سؿ  بػػػػ  ، تاس اػػػػرؼ  بػػػػم ـ، اس  ا ػػػػؿ سا ػػػػـ  بػػػػ   ئػػػػت ملػػػػا د  بػػػػ  االا ػػػػراب سػػػػ  ـ

 اس ااطؼ تاسسشاركا استادا ما

ت ا ػر  ػف اػدرة اس ػرد  بػ   تيػمؿ اسسابتسػات سآلخػرمف س ظمػا  أت  مػر  مهارات االتصػاؿ:  -
ةزاهػا تاس ااسػؿ سا ػا  ػق ت  ػـ س، ت بقق اسرلػائؿ اسب ظمػا ت مػر اسب ظمػا سػف اآلخػرمف، س ظما  

 ضتئ ا.
ت شػػمر إسػػ  اػػدرة اس ػػرد  بػػ  اسػػ ئكـ  مهػػارات الضػػبط والمرونػػة االجتماعيػػة واالنفعاليػػة :  -

ت ادمبػ  ت قػا  سسػا ،  سرت ا  ق لبتك  اسب ظق ت مر اسب ظػق  ػق ستاػؼ اس  ا ػؿ سػا اآلخػرمف
 ؼ.تسار ا اسلبتؾ االا سا ق اسسبلئـ سبستا، مطرأ  ب  اسستاؼ سف  ةممرات
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أف اسك ػػاءة االا سا مػػا  ا سػػد  بػػ  ( Janet&Karen,2001: 12تمتضػػل اا مػػت تكػػارمف )

ت اسذكاء استادا ق. ت ، تاسوقا  اس  س، تاست ق االا سا ق،  شسؿ اسس ارات االا سا ما،  دة  تاسؿ
، اسس ػػػارات االا سا مػػػا  ظ ػػػر  ػػػق سار ػػػا اس ػػػرد تادر ػػػ   بػػػ  الػػػ خداـ لػػػبتكمات اا سا مػػػا سخ ب ػػػا

ت ػق   ػس استاػت  كػتف س ضػبا سػدى اآلخػرمف  ػق ، ث  كتف س ال ا سستااؼ اس  ا ؿ  ػمف األ ػراد ئم
تاإلدراؾ ، أسػا اسػذكاء استاػدا ق  إ ػ  مظ ػر  ػق اػدرة اس ػرد  بػ    ػـ ا  اػاالت اآلخػرمف، كؿ اسستااؼ

اآلخػرمف تاػراءة اسستااػؼ االا سا مػا اسساقػدة  ضػبل   ػف اس  يػر  ػدتا ا ، استا ق سبئاسا االا سا مػا
 تأهدا  ـ.

 

 
 
 
 
 



  النظريالنظرياإلطارىاإلطارى

 

80 

 

  الفصلىالثانيالفصلىالثاني

ىى

 
 
 
 

  الساسس تغريامل
  البدانةةة 
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 السادس  تغيرالم
 البدانػػػة

 مقدمػػػة: 
 اػػػدد مػػػ قض  بم ػػػا سموقػػػؿ كاهب ػػػا  األتاػػػاع ، اس دا ػػػا ذسػػػؾ اسكػػػا تس اسػػػذب مقػػػض سضػػػااا ا

ال  ؿ ذسؾ اسسػرض اسػذب مػؤدب ، ذسؾ اسارض اسذب مؤدب سبسرض، اس  لما تاسالسما  ب  ئد لتاء
 . ق       ف  قص اس م اسم ات سا سااإس  أسراض اد م تؽ  ددها األسراض اس

تاس بػداف ،  بؾ هق اس دا ا اس ق  اد سف سشاكؿ  يػر ا اسئاضػر  ػق كومػر سػف  بػداف اساػاسـ.
تل تسا اسئيػتؿ  بػ  ، ئمث اسئماة اسئدموا ت ت ر تلائؿ اس قؿ تاس ر م  تاس ب از تاال  ر ت، اسار ما

إضػا ا ،  ػق اسسشػق ت سسارلػا اسرماضػما اس د مػاسػا ابػا اساسػؿ ت ػدـ اال  ظػاـ ، كا ا أ تاع األطاسا
ذا  طبا ػػا إسػػ  ستائػػد ا ، إسػػ  أف ساظػػـ أط اا ػػا اسار مػػا  تاػػ   ػػاـ  سمػػؿ إسػػ  أف  كػػتف سركػػزة اسدلػػـ تا 

ماق  ػػػا اسئبػػػػتى ،  اػػػدها ال  خبػػػت سػػػػف اسخ ػػػز تاألرز تاسساكرت ػػػا سا ساػػػػا أئما ػػػا   ػػػق تا ػػػػا تائػػػدة
 الػ ات  دمػدة  قػدـ  م ػا األ ػتاع اسسخ بػؼ سػف األطاسػا كسػا  ئتسػت ئما  ػا إسػ  س، اسسش اا  اسلػكر
 سقد أدى كؿ هذا إس  اس دا ا اس ق  بلئظ ا  ق كومر سف اسلمدات تاسرااؿ.، اسش ما تاسس ت ا

تاسسبلمػػمف اس ػػق أ  قػػت  بػػ  ، تر ػػـ آالؼ اسك ػػب تاسسقػػاالت اس ػػق ك  ػػت  ػػق هػػذا اسستضػػتع
إال أ  ػا ت بػ  اسػر ـ سػف كػؿ ذسػؾ  اػد أف ، اس دا ا بلج اس دا ا أت  بلج األسراض اس ق  ل  ت   ا 

هػذا ت داػت تزارة ، أي ئت سف أكور األسراض است ائما ا  شارا   ق اسااسـ بقد ، اس دا ا سازاست    ش 
ئلػب %(  80ساب ػا تيػتؿ  لػ ا اسلػس ا  ػق  بلػطمف إسػ  )، اسيئا  ق  بلطمف  ااتس اسخطػر
 .إئيائمات تزارة اسيئا اس بلطم ما 

 البدانػػة: مفهوـ
 اصطبلحًا:  بدانةتعريؼ ال

 راكـ اسدهف  ق أساكف سام ا  ق اسالـ أت هق زمادة  ل ا اسدهف  ب   "تعرؼ البدانة بننها
 (.6: 2003، . )أسمف"% سف تزف اسالـ  ق اسرااؿ25% سف تزف اسالـ  ق اس لاء ت 30

% سػف اسػتزف 30-15سػ  اسساا ػاة سػف زمػادة اسػتزف  زمػادة  يػؿ إ "  أ  ا ويػويعرفها العيس
تاسلػػػػس ا سػػػػف األسػػػػراض اسلػػػػمكتسا ما اسشػػػػائاا أب ، تهػػػػذا اسػػػػتزف  ئػػػػددد اساتاسػػػػؿ اسوقا مػػػػا، اسسوػػػػاسق

اس  لالػػسما تس ػػا كومػػر سػػف اسسضػػا  ات سوػػؿ اإليػػا ا  اسلػػكر ت يػػبب اسشػػراممف تاألسػػراض اسقب مػػا 
 ػق ئػد ذا ػ  سػمس  تسكف اسئقمقػا هػق أف اسػتزف  OVER WEIGHTتهق اسساا اة سف استزف اسزائد 
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سامػػارا  تا  سػػا اسسامػػار اسئقمقػػق هػػت س بػػغ سػػا متاػػد  ػػق اسالػػـ سػػف دهػػتف تاػػد  راػػا اسلػػس ا أللػػ اب 

 (259:  2011،   لما أت السما) اساملتب

% سػف 20 ػأف اسلػس ا أت اس دا ػا هػق زمػادة اسػتزف اس ػق  لػاتب أت   اػاتز اسػػ  ويرى بطرس
  أف   ركز هذد اسزمادة  ق األ لػاا اسشػئسما سالػـ  ب( ئلب طتؿ ااس  ) استزف اسسواسق سبشخص

 (290:  2010،  طرس) اسسرمض.

 قانوف وزف الجسـ: 
إف الػػػـ اإل لػػػاف سكػػػق ماػػػمش تمقػػػـت  تظائ ػػػ  اسئمتمػػػا تأ ساسػػػ  اسمتسمػػػا مئ ػػػاج إسػػػ  طااػػػا 

 تسػف، م  اتسػ تهذد اسطااا ال مل طما أف مئيؿ  بم ا اإل لػاف إال سػف خػبلؿ اسطاػاـ اسػذب ، سام ا
 ه ا كاف   اتؿ اسطااـ أسرا  ضرترما  تألالما  سبئماة.

 إذا   اتؿ اإل لاف سف اسطااـ سا مئتب سف اسطااػا أكوػر سسػا ميػرؼ  ػإف اسزائػد مخػزف  ػق 
لػتاء  كػاف هػذا اسزائػد سػف اسطااػا اػد  ػ    ػف  رت م ػات أت كر تهمػدرات أت ، اسالـ  ب  شكؿ دهتف

 .(42:  1992، ) اسامل .دهتف

%   ػذا ساػرد زمػادة 15% إسػ  8ار ا أ   إذا  بةت اسزمادة  ق استزف اساادب سف ت  بم ا س
%   ػػق لػػس ا 20تسكػػف اسزمػػادة إذا  اػػاتزت ، أسػػا إذا  اػػاتزت ذسػػؾ   ػػق لػػس ا، اسػػتزف ادمػػا  ػػق 

 س رطا.

تاسزمػػادة اساادمػػا  ػػق اسػػتزف ال خطػػر س  ػػا تال ضػػرر  بػػ  اسيػػئا اسااسػػا  يػػ ا  اسػػا أسػػا 
تسكف ماب أف  بلئػظ أف اسزمػادة اساادمػا  ػق اسػتزف اػد ، ا  تااب لمئا دتف شؾاسلس ا اسس رطا  ب 

 (. 27 :1995،  كتف هق اسخطتة األتس  اسسؤدما إس  اسلس ا أت اسلس ا اسس رطا )اادتس

 :ولنعمـ ما إذا كاف الجسـ سمينًا أـ ال عمينا أوال معرفة مما يتكوف الجسـ البشري

 ات الجسـ البشري:ػمكون 
 

اسالـ اس شرب اسذب  ػراد سػف سئػـ ت ظػـ تدـ تسػا شػا   ذسػؾ سػف ساست ػا سػف األ ضػاء  م كتف
تمسكػف  قلػمـ ، اسس  ظسا اس ق   كاسؿ  ػق شػكب ا ت ركم  ػا ت سب ػا س اطػ  هػذا اسالػـ كساسػ  تاساسػ 

 سكت ات اسالـ اس شرب لتاء كا ت خبلما أت أ لاا أت أ ضاء إس  أر اا أي اؼ ألالما هق :
% مػف 55نة مف الخبليا وما تحوي  مف ماء ومركبػات أخػرى وتشػكؿ حػوالي الكتمة المكو  .1

  .وزف الجسـ
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% مػف وزف 23السوائؿ المحيطة بالخبليا وما تحوي  مف عناصر مختمفة وتشكؿ حوالي  .2

 .الجسـ

  .% مف وزف الجسـ7الهيكؿ العظمي ويشكؿ حوالي  .3

 .% مف وزف الجسـ15الدهوف وتشكؿ حوالي  .4

ـ اسوبلوا األتس  تاس ق هق اسخبلما تاسلتائؿ تاساظاـ  شكؿ سا ساست   تهكذا  رى أف األالا
تهػػذد  ػػق اسةاسػب ال   ػػأور كومػػرا    ةمػػر تزف اسالػـ  ػػق األئػػتاؿ اساادمػػا ، % سػف تزف اسالػػـ85

  ػد اإل لػاف اس ػاسغ تا  سػػا اسػذب م ػأور  شػػكؿ ك مػر هػت اس لػػم  اسػده ق تاسػذب اػػد ميػؿ إسػ   ػػدة 
 (12: 1992، )اسامل .األئتاؿ اساادماأضااؼ سا مكتف  بم   ق 

 ما هي كمية الدهف التي يجب التخمص منها: 
وا مػا   بم ػا  ئدمػد ساػدؿ ، سسار ا ذسؾ  بم ا زمارة أخيائق  ق اس ةذما سسار ا استزف اسسواسق

 .  BMIت اسػ   WHRاسػ

 :  WHRنسبة توزع الشحـ حوؿ األوراؾ والخصر وهو ما يسمى 
سشػػئـ  ػػق اسالػػـ  ػػف أهسمػػا اسػػتزف  ػػق  قرمػػر سػػا إذا كػػاف ماػػب إ  ػػاع ال  قػػؿ طرمقػػا  ػػتزع ا

ؿ اسخيػر تاسساػدة مشػكؿ خطػرا  ت أب ئػ، تاػد يػار سارت ػا  أف  ػتزع اسشػئـ  ػق استلػط، ئسمػا أـ ال
ت قػػـت  ئلػػاب هػػذد اسساادسػػا  قلػػسا ، أك ػػر  بػػ  اسيػػئا سػػف  تزماػػ   ػػق اساػػزء األلػػ ؿ سػػف اسالػػـ

 اػد أف اسساػدؿ ت . WHR Waist hip ratioسق اساػتاب امػاس اسخيػر  بػ  امػاس األتراؾ ت لػ
كبسػا زادت ، تكبسػا زاد اساػتاب  ػف اسساػدؿ، 0.95أسػا  اس لػ ا سبراػاؿ   ػت ، 0.75  د اس لاء هت 

 ( .25:  1997،  ل ا اسخطترة .) ها ت

 :  MBIة الجسـ ػمؤشػر كتم
 ػإذا ، اسطػتؿتمػتازب  لػ ا ساػدالت اسػتزف/   BMI  Body Mass Indexأت سػا مطبػؽ  بمػ  

  BMI  ئيػػػؿ  بػػػ  اسػػػػ، الػػػس ا اسػػػتزف  ػػػاسكمبت  راسػػػات  بػػػ  اسطػػػتؿ  األس ػػػار اسسضػػػرتب    لػػػ 
 اسااسسما كاس اسق:   BMIت ي ؼ سادالت اؿ

  أقؿ مف الوزف البلـز  20تحت : 

  مقبوؿ  25و  20بيف : 

  فوؽ الوزف البلـز  30و  25بيف : 



  النظريالنظرياإلطارىاإلطارى

 

84 

 

  الفصلىالثانيالفصلىالثاني

ىى
  سمنة  40و  30بيف : 

  26-25:  1997، هانتف ائدة.: سمنة ز  40فوؽ الػ) 

 :  ػةبدانػأسباب ال
سف ذسؾ ، تسك  ا  ا ق زمادة ئاـ اسدهتف  ق اسالـ، اسلس ا ال  ا ق  قط اسزمادة  ق استزف

تسكػػػ  ـ ال م يػػػ تف  اس دا ػػػا ، اػػد مزمػػػد تز  ػػػـ، كاسسيػػػار مف تسػػػف إسػػػم ـ، أف األشػػخاص اسرماضػػػممف
راػػػا ذسػػؾ س ػػراكـ اساضػػبلت تضػػخاس  ا  ػػق أالػػػادهـ تم، امالػػا  اسساػػاممر اسسا سػػدة س ئدمػػد اسلػػس ا

تتز ػ  ت سػط ، تا لػ ، اسدهتف ت تاؼ اسئكـ  ب  اسشخص  اس دا ا سف  دس   ػق ضػتء لػ   تسمس
تال  راػػػػا كػػػػؿ ئػػػػاالت اسلػػػػس ا سلػػػػ ب تائػػػػد تا  سػػػػا اػػػػد    ػػػػتع هػػػػذد األلػػػػ اب اسلػػػػمكتستاما ، الػػػػس 

  .تاس لمتستاما

( أ ػػ  مسكػػف 167-166 :2010، اساملػػتب) ( تأمضػػا  92-91: 2006، اساملػػتب ) تمػػرى
 ئير أل اب اإليا ا  اسلس ا  مسا مبق : 

 ة ػػعوامؿ وراثي .1

 عوامؿ اجتماعية  .2

 عوامؿ اقتصادية  .3
 ة ػػعوامؿ نفسي .4

 ة ػػعوامؿ تربوي .5

 ة ػػعوامؿ ميبلدي .6

 ة: يالعوامؿ الوراث

اسساػػػدؿ  مػػػر سػػػف اسدرالػػػات  بػػػ  أف األط ػػػاؿ اس ػػػدم مف مزمػػػد ساػػػدؿ تزف أالػػػاس ـ  ػػػفودسػػػت ك 
تهػػػذد اسظػػػاهرة  كػػػاد  كػػػتف ، اسس الػػػب   لػػػ ا ك مػػػرة مكػػػتف أئػػػد تاسػػػدم ـ أت كبم سػػػا  ػػػدم ا   ػػػق اسةاسػػػب

تسكف اسلؤاؿ اسذب ال مارؼ اسابسػاء اتا ػ   بػ  تاػ  اسداػا هػت هػؿ هػذا اسػ بلـز  ػا    ػف ، س بلزسا
 ؟ ل ب تراوق أـ ظرتؼ اا سا ما تأئتاؿ  ائبما تسامشما س شا  ا أـ كبم سا ساا  

كػذسؾ مسمػؿ اس ػدمف ، ادةػا  مأخػذ ا  ػ  سوػؿ هػذد اساػػا اسئركػػ ب  ل مؿ اسسواؿ مسمؿ اس دمف إسػ  ابػ
  ػؿ لػبتؾ اال ػف ، ادةػذ س   هذد اساػت اد أف ا    اخ،  ا ا  ق   اتؿ اسئبتمات تاإلكوار سػإس  اسر  

 (57: 1985، ) خبمؿرات   اا  س  س اال ف.ػسارد  قبمد أـ ا    ا ا سف سؤو
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 العوامؿ االجتماعية والنفسية: 

ات  ق هذا اسسااؿ ت تيبتا إس  أف ه اؾ اسادمد سػف األلػ اب ػأارى اس ائوتف اسادمد سف اسدرال
 ا تس  ا : ػاد  ؤدب إس  زمادة استزف ت  شق ظاهرة اسلس ، اػا تاس  لمػاالا سا م

 اساائبا  ل اسؿ أطاسا ذات لارات  اسما.  

 طااـاألـ  امد اسط خ ت  تع اس.  

 ش ما األ راد امدة تمأكبتف  لر ا.  

 دـ اس شاط ػ  دـ اسسشق تاسئرة اسكومرة ػ كورة اس تـ ()  ماا اسسامشاط .  

  مأكؿ اإل لاف  ال سرار  مف استا ات.  

 اسس ال ات االا سا ما تسا م خبب ا سف أطاسا س  ت ا. 

  م أور  اسد اما سؤلطاسا اسسخ ب ا.  

   (52: 1992،   لما تاا سا ما  دمدة.)اسامل  ألل ابمأكؿ سمس أل   اائا  ؿ 

 العوامؿ الفسيولوجيػة: 

إف  سبمػػات   ػػاتؿ اسطاػػاـ تا   ػػاج اسطااػػا  ػػق اسالػػـ  ػػ ئكـ  م ػػا سراكػػز سام ػػا  ػػق اسػػدساغ 
ت  ػأور هػذد اسسراكػز  سػؤورات داخبمػا ، ت اض ا ملس  سراكز اسش ا،  اض ا ملس  سراكز اساتع

 تخاراما  دمدة.

 ثرات الداخمية ما هو كيمياوي مثؿ : فمف المؤ 

 ذا زاد  ػػف ذسػػؾ ، لػ تى اسلػػكر  ػػق اسػػدـ  ػػإذا  قػػص  ػػف ئػػد ساػػمف شػػار اإل لػػاف  ػػاساتعس تا 
 .اسئد شار اإل لاف  اسش ا

 سل تى األ لتسمف  ق اسدـ ئمث أف زماد    ؤدب إس  اسشاتر  اساتع.  

 اض إ رازات اسسادة تاألسااء  ؤدب إس  اسشاتر  اسش ا . 
 لمؤثرات الخارجية فهي في الغالب تتعمؽ بالطعاـ: أما ا

  س ظر اسطااـ.  

 رائئا اسطااـ.  

 ئما ا  اسئدمث  ف اسطااـتأ.  
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ت ػؤور هػػذد اسسػؤورات  بػػ  ئاسػا اسشػػاتر  ػاساتع  ػػق ئػاؿ كا ػػت اماا مػا كػػأف مكػتف اسطاػػاـ 

ـ  ػػق ئػػاؿ تاسرائئػػا تاػػد  ػػؤدب إسػػ  اسشػػاتر  اسشػػ ا ت ػػدـ اسر  ػػا  ػػق   ػػاتؿ اسطاػػا طمػػب اسس ظػػر
: 1992، .)اساملػ ر س ال مفػػػكا ت  بؾ اسسؤورات لب ما كاف مكتف س ظر اسطااـ أت رائئ    م

49-50) 
 ة فهي : بدانػأما عف األسباب النفسية لئلصابة بال

 .اسساا اة سف اس قص  ق اإلش اع اس سق .1

  .ال اساؿ اسطااـ  اتمضا   ف اسئرساف سف اساطؼ تاسئب تاسئ اف .2

 . ب  اس ئكـ تاسض ط   از  ق اسقدرة .3

  .اسساا اة سف اسضةتط .4

 (167: 2010، . )اساملتباسساا اة سف االك ئاب .5
 ة: ػالعوامؿ الهرموني

أسا ،  ؤور اساتاسؿ اس لمتستاما  ق زمادة استزف  أ  ا  ؤور  ب  زمادة أت  قص   اتؿ اسطااـ
أب أ  ػػػا  ػػػؤور  بػػػ  ،  اساتاسػػؿ اس رست مػػػا  إ  ػػػا  ػػػؤور  بػػ  اسطاػػػاـ  اػػػد   اتسػػػ  تهضػػس  تاس يايػػػ

سلػػ تى اسخبلمػػا   زمػػد  لػػ ا سػػا مئػػرؽ سػػف اسسػػتاد اسةذائمػػا أت  قبػػؿ  بػػؾ اس لػػ ا ئلػػب أسػػتر تأئػػتاؿ 
، لػكرمات  لػمطا أت أئسػاض أسم مػ  أت أئسػاض ده مػا إسػ ت ابػـ أف  ػتا   اس ضػـ  سػ ص ، سام ا

 ـ ئػرؽ  اضػ ا ت ئتمػؿ اسخبلمػا ئمػث مػ إس وـ  ذهب هذد اسسرك ات اسما ا   ر اسدـ إس  اسك د وـ 
،  اض ا إس  سخزتف سف اسدهتف تهذد اد  كتف ك مرة ادا    اػا  سكسمػا سػا م  اتسػ  اإل لػاف سػف طاػاـ

 .تمخزف اسالـ هذا اسدهف  ب  ا   ار أ   لتؼ مل خدس  إذا د ت اسئااا سذسؾ

ملػػ طما  ئتمػػؿ اسسخػػزتف سػػده ق إسػػ  لػػكر  تدسػػت اسدرالػػات  بػػ  أف اسالػػـ  شػػكؿ  ػػاـ ال
كسا دست اسدرالػات أمضػا  بػ      س اسل تسا اس ق م ـ   ما  ئتمؿ اسلكر إس  دهتف س خزف، ئرؽسم

أف  اػػػض األالػػػاـ  لػػػ طما أف   كمػػػؼ سػػػا  سبمػػػا خػػػزف تئػػػرؽ اسػػػدهتف تاسكر تهمػػػدات أكوػػػر سػػػف 
 (54-49: 1992، ) اسامل  مرها.

ب األكبر في رأيػي ولكف السب، ةبدانػى الباحثة أف جميع األسباب السابقة تؤدي إلى التر و 
أي أف اإلنسػاف يتنػاوؿ كميػات كبيػرة ، هو أف كمية استهبلؾ الطعػاـ اكبػر مػف الطاقػة المسػتهمكة

مف الطعاـ بغض النظر عف السبب وال يمارس نشاطات بقدر ما يتناوؿ مف سعرات ممػا أدى إلػى 
طعػاـ أكثػر تنوعػًا وأصػبج ال، ازدياد معدالت السمنة . ففي مجتمعات وفرت الرفاهية والراحػة لمفػرد
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نجػػد أف الميػػزاف يزيػػد ، وزاد مسػػتوى الراحػػة وقمػػة النشػػاط الناتجػػة عػػف الحيػػاة العصػػرية، وجاذبيػػة

وبدأت تظهر عبلمات زيادة الوزف وظاهػرة السمنة بشكؿ لـ يعهػد  اإلنسػاف ، لصالج وزف الجسـ
 مف قبؿ  .

 ة: ػواع السمنػأن
د أف أ ػتاع اسلػس ا  خ بػؼ أمضػا  سػمس  قػط  ا، كسا  خ بؼ األل اب اس ق  ؤدب إس  اسلس ا

 ق كت  ا أ تاع س اددة تا  سا ئ ػ   قلػمس ا سخ بػؼ سػف شػخص آلخػر  ػاس اض الػـ اسلػس ا ئلػب 
  حيث قسـ أنواع السمنة إلى :( 8:  202، أسمف) اس ئا اساسرما ك قلمـ

  : ال  اػاالت  ئػدث هػذد اسلػس ا  ػق هػذد اسلػف  ئكػـ اس ةمػرات اس رست مػا تاسمنة سف المراهقػة
سسػػػا اػػػد مػػػد ا اسسراهػػػؽ إسػػػ  اس  ػػػاـ كسمػػػات ك مػػػرة سػػػف ، اسلػػػبتكما تاسسشػػػكبلت اسااط مػػػا تاساائبمػػػا

 اسطااـ.

  : تأو ػػاء   ػػرة ،   ابػػ  لػػس ا اس لػػاء  ػػق ساظػػـ ئاس  ػػا إسػػ  لػػس ا سػػا  اػػد اسػػتالدةسػػمنة النسػػاء
ات اس ػق  قػدـ سبسػرأة تسزمػادة اسلػارات اسئرارمػا  ػق استا ػ، تذسؾ سقبػا اسئركػا، اسرضا ا اسط ماما

 كسا أف  دـ إرضاع اسيةمر اسرضا ا اسط ماما مزمد سف لس ا اسسرأة استاسدة.،  اد استالدة

  :د ا قطاع اسدترة اسش رما  ق ؿ كومر سف اسلمدات  ب  اسطااـ  مزمد تز  ف سمنة سف الينس  
ة اسػػتزف سػػدى تاػػد مباػػب  قػػص اس رست ػػات اس ػػق كػػاف م رزهػػا اسس ػػمض إسػػ  زمػػاد،  دراػػا سبئتظػػا

 اسسرأة.
حيث قسـ السػمنة ، ونجد الدكتور قادوس يختمؼ في تقسيم  ألنواع السمنة عف ما ذكرنا  سابقاً 

 :إلى ثبلث أنواع هي

ت ػػادة  كػػتف سيػػئت ا ،   ػػارة  ػػف زمػػادة  ػػق  سػػت اسشػػئـ تاساضػػبلت السػػمنة الشػػحمية: .1
  اإل راط  ق األكؿ تهق    شر  مف اسرااؿ

 ق اارب إس  أف  كتف يترة سف يتر اسرشل تسمس زمادة  ق استزف    :السمنة االلتهابية .2

  ػػارة  ػػف شػػئـ سػػائق تال  ػػؤور  ػػق اساضػػبلت ت ظ ػػر  ػػادة  ػػق اس يػػؼ  السػػمنة المائيػػة: .3
، ت مػػػر سيػػػئت ا  ػػػاإل راط  ػػػق األكػػػؿ ت   شػػػر  ػػػمف اس لػػػاء.) اػػػادتس، األلػػػ ؿ سػػػف اسالػػػـ

1992  :19) 
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 دة أنواع مف السمنة مف ذلؾ :ػاؾ عى أف هنػ(إل34-33: 2006، ويذهبف العيسوي

تخايػػا إذا ائ ػػتى اسطاػػاـ  بػػ  كومػػر سػػف ، اسلػػس ا اس ااسػػا سػػف اإل ػػراط  ػػق   ػػاتؿ اسطاػػاـ .1
 اسدهتف تاسستاد اس شتما تاسلكرما  ق استا ا استائدة.

أب  راػا ، اسلس ا اس ااسا سف تاتد خبؿ  ق تظػائؼ أت إ ػرازات اسةػدد اسيػساء  ػق اسالػـ .2
ضػػػتما كتاػػػتد خبػػػؿ  ػػػق إ ػػػرازات اسةػػػدد اسيػػػساء أت تاػػػتد أخطػػػاء  ػػػق سػػػ اض األلػػػ اب اسا
  . سبما اس سومؿ اسةذائق

سػف ذسػؾ ، اسلس ا اس ق  راا ألل اب خاراا  ػف الػـ اإل لػاف   لػ  أت  ركم ػ  أت تظائ ػ  .3
تال  راػػا هػػذد اسلػػس ا إسػػ  خبػػؿ  ضػػتب أت خبػػؿ  ػػق تظػػائؼ ، كوػػرة   ػػاتؿ كسمػػات اسطاػػاـ

 األ ضاء.

سػف ذسػؾ زمػادة ، ا ساتاسؿ تراومػا أب س قتسػا سػف اآل ػاء تاألاػداد إسػ  اسذرمػااسلس ا اس ق  را .4
  .سادالت اسخبلما اسده ما تهق ظاهرة تراوما

ت تاػتد خبػؿ  ػق ، اسلس ا اس ق  راا إس  خبؿ  ق اسا از اساي ق تخايػا اس م توػاالستث .5
  .تظائ   أت تاتد  بؼ  ق إئدى س اطق 

% أزمد سف سادس  اسط ماق 50 ق تزف اس رد  يؿ إس  اسلس ا اسسرضما تهق زمادة س رطا  .6
 سقار ا  ل   تا ل .

   ومضاعفاتها:رار البدانػة ػأض
 ئلػب ا ػف آدـ ، ااؿ رلتؿ اهلل يب  اهلل  بمػ  تلػبـ :" سػا سػؤل آدسػق ت ػاء شػرا سػف  ط ػ 

  إف كاف ال سئاسا  وبث سطااس  توبث سشرا   توبث س  ل ".، أكبلت مقسف يب  

سػػات اسػػا اسرلػػتؿ يػػب  اهلل  بمػػ  تلػػبـ ألػػس اسقتا ػػد اسيػػئمئا اس ػػق كػػاف  ػػق هػػذد اسكب
ت ػذسؾ يػا  ـ سػف اسابػؿ. تسقػد ئػذر أسمػر اسسػؤس مف  سػر  ػف اسخطػاب ، اسارب م  ات  ا  ق ئمػا  ـ

، رضق اهلل     اسا تد سف اسلس ا ئم سا اػاؿ س ػـ :" إمػاكـ تاسلػس ا  إ  ػا  قبػا )أب  اػتؽ اسئركػا("
 ا ئم سا ااؿ: "إماكـ  تاس ط ا  إ  ػا سكلػبا  ػف اسيػبلة تس لػدة سبالػـ تسؤدمػا كسا ئذرهـ سف اس ط

أف اسما ػا  ػ  ابػـ ت   اس دا ا ت ػبل شػؾ  ػؤدب إسػ    دمػد أ ػز سػا  سبػؾ أال تهػت اسيػئا.، إس  اسلقـ"
استزف اسس الب سبالـ هت ذسػؾ اسػتزف اسػذب  كػتف  مػ  أ ضػاء اسالػـ تسكت ا ػ   ػق   الػب ت  الػؽ 

اػػادرا   بػػ  أداء دترد ت تظم  ػػ   شػػكؿ امػػد تسكػػف  ػػراكـ كسمػػات ك مػػرة سػػف اسػػدهتف  ػػق مااػػؿ اسالػػـ 
 اد مؤدى إس  اإليا ا  كومر سف اسابؿ تاألسراض .، أساكف س  راا سف اسالـ
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 : المتاعب واالضطرابات الجسمية: أوالً 

تسػػػف  بػػػؾ ، ت لػػػ ب سػػػ  اسادمػػػد سػػػف األسػػػراض،  ػػػؤور لػػػب ا   بػػػ  يػػػئا اإل لػػػاف  دا ػػػااسإف 
 األسراض  ب  ل مؿ اسسواؿ: 

  .أسراض اسقبب تاسشراممف تاسضةط تاسلكرب تئي  اسسرارة تأسراض اسك د ت مرها .1

 .آالـ اسس ايؿ تخايا  مف اس لاء أو اء   رة اسئسؿ .2

  سبمات اس خدمر تاسارائا. زمادة ائ ساؿ ئيتؿ سضا  ات خطمرة أو اء .3

 .زمادة  ل ا اسئتادث تاسكلتر تسا شا   ذسؾ .4

قدرة  ب  اسقماـ  األ ساؿ اسسطبت ا  شكؿ س الب خايا   د ذتب استزف اسزائد   ل ا  دـ اس .5
  .ك مرة ادا  

سبلس ا كذسؾ آوار لب ما   لما تاا سا ما ال  قؿ خطترة  ب  يائ  ا  ف اآلوار اسالسما  .6
  .تاساضتما

ـ سػػف ات أف  لػػ ا سػػف مست ػػتف سػػف اس ػػدم مف أ بػػ   كومػػر سػػف أسوػػاس ػدسػػت اسادمػػد سػػف اسدرالػػ .7
 ا  شػػػػكؿ  ػػػػاـ.ػرتؼ االا سا مػػػػػ مػػػػر اس ػػػػدم مف تاسػػػػذمف مسػػػػاوبت  ـ  ػػػػق اسلػػػػف تاساػػػػ س تاسظػػػػ

 (21-20: 1992، اسامل )
 ثانيًا : المتاعب واالضطرابات النفسية واالجتماعية واالقتصادية : 

  ػػػدأ هػػػذد اسس ا ػػػب   ابمقػػػات األهػػػؿ تاأليػػػدااء تاسسػػػارمف  ػػػق اسشػػػارع  بػػػ  اسس ظػػػر اساػػػاـ 
، تمباػػأ إسػػ  شػػ   استلػػائؿ تاستيػػ ات سبتيػػتؿ إسػػ   ام ػػ ، مشػػار  ضػػرترة إ قػػاص تز ػػ إذ ، سب ػػدمف

، تكومرا  سا م ئاش  اسسا ساات خت ػا  سػف لػخرما اسئاضػرمف، تأئما ا  م شؿ  ق ذسؾ  مياب  اسمأس
هذا  ػبلتة  بػ  إيػا     اإلئ ػاط اس  لػق اسػذب  ئا ػ  ا  لػاسا  ذ ػا هػق  اس ػا  اضػطرارما س كب ػا 

 .س اظر اساادب  ب  سئسؿ اسظرؼ تخ ا اسدـمئسب ا ا

ضا ا سبس ا ب اس  لما    اؾ س ا ب اا يادما تهػق أف اسشػخص اس ػدمف مشػةؿ سلػائا ، تا 
ك مػػرة  ػػق اسسرك ػػات اسااسػػا  اا ػػب اسيػػات ات اس ػػق  قا بػػ   ػػق اسئيػػتؿ  بػػ  اسسبل ػػس  تاألئذمػػا 

 .(60: 1985، اسس ال ا.) خبمؿ
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 :  ة وعبلجهاػالوقاية مف البدان
ٔا اُـّ َل ُيـب اىٍسـَي"اػاؿ  اػاس  :  ٔا وَل تسـَ ٔا واببـ هػذا ( 31األ ػراؼ : ) "لكـ

هػػت اخ يػػار تاضػػل تابػػق ، اسدلػػ تر اسيػػئق اسر ػػا ق اسػػذب ااسػػ  لػػ ئا   ت اػػاس   ػػق اآلمػػا اسكرمسػػا
تسكػػف اسسشػػكبا  كسػػف  ػػق اإللػػراؼ  ػػق ،  اسسشػػكبا سملػػت  ػػق اسسأكػػؿ تاسسشػػرب، سئػػؿ سشػػكبا اس دا ػػا

 سذا مابب  بم ا إ  اع سا مبق : ، ت ستسا   إف استااما سف اس دا ا أل ؿ سف  بلا ا، اسشراباسطااـ ت 

 ت  ػػاتؿ األطاسػػا اسة مػػا  األسمػػاؼ، اسكر تهمػػدارات تاسػػدهتف( )اػاال  ػػداؿ  ػػق   ػػاتؿ سػػتاد اسطااػػ ،
 :2003، دا  )أسػػمفمػػسػػا سرا ػػاة اسسضػػغ ا، ت قبمػػؿ كسمػػا اسطاػػاـ اسس  اتسػػا  ػػق استا ػػا استائػػدة

29.) 

 ا لػػػتاء سب سومػػػؿ األلالػػػق أت ػأف مكػػػتف سػػػدى اسشػػػخص  كػػػرة  ػػػف ائ مااػػػات الػػػس  سػػػف اسطااػػػ
تم  ػػاتؿ طااسػػا  ، ت اس ػػاسق  إسكا ػػ  أف مئلػػب  اس قرمػػب كسمػػا اسطااػػا اسبلزسػػا  ػػق اسمػػتـ، سب شػػاط

 (66: 19992،  ق ئدتد سا مئ اا  الس  سف لارات ئرارما )اسامل 

 سبسةرمات سف اسئبتمات تاسسلبمات ت مرها. سسارلا اسرماضا ت دـ االل لبلـ 
ترى الباحثػة أف البدانػػة ال تػؤثر فقػط عمػى الجسػد سػمبًا بػؿ ويمتػد  ثرهػا السػمبي ليصػؿ و  

حيػث يصػبج الشػخص السػميف حساسػًا تجػا  أي نقػد فاقػدًا ، لمنفس البشرية  وربمػا يمػس الػروح
الػذي أصػبج ال يقػوى عمػى ، ليػ  جسػم ومكتئبػًا ممػا  ؿ إ، خجػوالً ، متزعػزع الثقػة، الحترام  لذاتػ 

حمؿ كؿ هذ  الدهوف.تكاد أنفاس  تنقطع إذا صعد الدرج ويرتفع ضغط  ونسبة السكر ناهيؾ عػف 
 .األمراض األخرى التي تصاحب هذ  ايفة  فة السمنة

ولعػػؿ مػػف الطريػػؼ أف نػػذكر هنػػا مػػا قالػػ  احػػد الظرفػػاء ممػػف الحظػػوا األضػػرار واألخطػػار  
 ".ؿ:" كمما زاد طوؿ حزامؾ نقص عمرؾانعكاسها عمى صحة اإلنساف فقاالمباشرة لمسمنة و 
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    الثالثالثالث  الفصلالفصل

  السابقـــتالسابقـــت  الدراســاثالدراســاث

 

 

 

 م.اظدراداتماظممتـاوظتمصورةماجللم 
 اظدراداتماظممتـاوظـتمصـورةماجللـمموسالضؿفـامبـادلؿغرياتماظـػلـقةممممممم

 اخلفل(م–االطؿؽاومم–ظؾدرادة)ماظؼؾقم
 مم.اظلابؼـــــةماظؿعؼقبمسؾىماظدرادـات
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 الفصؿ الثالث
 الدارسػات السابقػة

 

 :  مقدمػػػة
 

ااست اس ائوا  اسؿ سلل سك  ق  كا ا تلائؿ اس ئث اسس ائا لػتاء استلػائؿ اس ك تستامػا أت 
لػػاما  تراء   ػػاء اا ػػدة سار ػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ ت بلا  ػػا  س ةمػػرات اسدرالػػا سػػدى اس لػػاء ، اػاساادمػػ

وػػا اسدرالػػات اس ػػق   مػػت  ستضػػتع اسدرالػػا تهػػق س ةمػػرات اسدرالػػا اسئاسمػػا: ت  اتسػػت اس ائ اس ػػدم ات.
يترة اسالـ ت بلا  ا  كػؿ سػف اسقبػؽ تاسخاػؿ تاالك ئػاب سػدى  م ػا سػف اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع 

أسا  ف  بلاا اسك اءة  االا سا ما  س ةمرات اسدرالا  بـ  لػ طا اس ائوػا اف  يػؿ ألب درالػا   زة.
درالػات أارمػت  ػق  سـ  اد أب اس ائوااالا سا ما ت بلا  ا  يترة اسالـ . كسا أف    ابؽ  اسك اءة

 سسا ماطق هذد اسدرالا أهسما خايا.، هذا اسستضتع  ق اس مئا اس بلطم ما

 ئمػث، ت ـ  ي مؼ هذد اسدرالات ئلب س ةمرات اسدرالػا ت ر م  ػا سػف األئػدث إسػ  األاػدـ
  :ؿ سا مبق  اتست اس ائوا  ق هذا اس ي

 .دراسات تناولت صورة الجسـ أواًل :
 ثانيًا : دراسات تناولت صورة الجسـ وعبلقتها بالمتغيرات النفسية لمدراسة فالقمؽ ػ االكتئاب ػ الخجؿ( 

 : دراسات تناولت صورة الجسـ:  أوالً 
 تمهيػد: 

 تنػاوؿ حيػثتناولت الباحثة في هذا الجزء الدراسات السابقة التػي اهتمػت بصػورة الجسػـ 
مػف حيػث تعمقهػا  يشػب  دراسػتهاصػورة الجسػـ بشػكؿ  تطرقػت لموضػوعالدراسػات التػي  هذا الجزء

عممػًا بػنف العينػة تختمػؼ عػف العينػة ، بموضوع عدـ الرضا عف أجسامهـ أو معاناتهـ مف البدانة
وذلػؾ لقمػة ونػدرة الدراسػات السػابقة التػي تناولػت هػذ  العينػة ، التي ركزت عميهػا الدراسػة الحاليػة

 ى حد عمـ الباحثة.عم
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-(  والتػي جػاءت (Oshio &Meshdova ,2012 أوشػيو وميشػدوفا  اسػةأشػارت در  

بعنػػػواف اضػػػطراب االكػػػؿ وصػػػورة الجسػػػـ والتفكيػػػر فػػػي شػػػيئيف لػػػدى طالبػػػات الكميػػػة اليابانيػػػات 
ئمث  ل كشؼ هذد اسدرالا االخ بلؼ  مف وقا ا اسما اف ترتلما  ػق يػترة اسالػـ سػدى ، والروسيات

 (419)تشػسبت  م ػا اس ئػث . تآوار اس  كمػر  ػمف شػمئمف، س لاء اسبل ق  ارضف الضطرا ات األكؿا
(   ػد سػف 26اسبل ق أ  مف :اخ  ػار اس  كمػر اسساػرد  ت)، رتلما سف طاس ات اسكبما (187)ما ا ما ت 

تكػػاف ب. ( شخيػػمات  سوػػؿ أشػػكاؿ اسالػػد األ وػػت 9ت ردتد ئػػتؿ )،  لػػخا اخ  ػػار ا ااهػػات األكػػؿ
( سا  دـ تاتد  ػرتؽ ذات دالسػا إئيػائما  ػمف أ سػار اسسشػاركات سػف 19.8تلط  سر اسام ا )س 

تأظ رت اس  ائ  أف اس لاء اسما ا مات سدم ف  يتر أف اسالـ اسسواسق هت األاؿ ئاسا  أكوػر ، اس بدمف
  ػق ئػمف أ ػ  سػـ متاػد  اػارض  ػق اسوقا ػات سػدى اسسشػاركات ئػتؿ اسيػترة اسئقمقمػا، سف اسرتلػمات

أب اس  كمر اسسارد سدى اسسشػاركات اسرتلػمات أ بػ  سػف  DTIكسا تاد أف  بلسات اخ  ار ، سبالـ
 بلسػػػات اسسشػػػاركات اسما ا مات.تهػػػذا مشػػػمر إسػػػ  أف اس لػػػاء اسرتلػػػمات اسسشػػػاركات كػػػف أكوػػػر   كمػػػرا  

سدى  تأتضئت اس  ائ  أف اس  كمر  مف شمئمف س  أور لب ق  ب  يترة اسالـ اسئقمقما،  شكؿ و ائق
تكػاف سيػترة اسالػـ اسسواسمػا أوػرا  أك ػر  ػق اضػطرا ات األكػؿ سػدى اس لػاء اسرتلػمات سقار ػا ، اس لاء

  اس لاء اسما ا مات.

واف " الرضا عف صورة الجسػـ بإجراء دراسة بعن( 2011، الغباشي وشويخف وقاـ كؿ مف  
موؾ األكػػؿ المػػرتبط ومقػػدار المعرفػػة ومعامػػؿ كتمػػة الجسػػـ والنػػوع ومػػوطف اإلقامػػة كمنبئػػات بسػػ

هػػد ت إسػػ  ال كشػػاؼ اسابلاػػا  ػػمف لػػبتؾ األكػػؿ اسسػػر  ط  اسيػػئا .بالصػػحة لػػدى طػػبلب الجامعػػة" 
أارمػػت ، ت ػدد سػف اسس ةمػرات هػق : اسرضػا  ػف اسالػـ تسااسػؿ ك بػا اسالػـ تاس ػتع تسػتطف اإلااسػا

ب ػػا كبم ػػق إ ػػاث( سػػف ط 179، ذكػػتر 128) ( طاس ػػا  تطاس ػػا302هػػذد اسدرالػػا  بػػ   م ػػا اتاس ػػا )
ت ـ ، 20-18اآلداب تاس ر ما سف ااساا اسقاهرة تا تب استادب ت راتح اسسدى اساسرب سبام ا سا  مف 

الػ خداـ سقمػػاس لػػبتؾ األكػؿ اسسػػر  ط  اسيػػئا تسقمػاس اسرضػػا  ػػف يػترة اسالػػـ تسقمػػاس اسسار ػػا 
اس ػاسق: إف اسرضػػا  لػبتؾ األكػؿ اسيػػئق تالػ سارة اس ما ػات اسدمستارا مػػا تكا ػت اس  ػائ   بػػ  اس ئػت 

ماػا ق سػا لػبتؾ األكػؿ اسسػر  ط  اسئيػا  مسػا ار ػ ط سااسػؿ   ف يػترة اسالػـ سػر  ط  شػكؿ داؿ تا 
ػ تاػػد  ػػأومر داؿ سكػػؿ سػػف اسرضػػا ا  سػػا لػػبتؾ األكػػؿ اسسػػر  ط  اسيئا.ػػك بػػا اسالػػـ ار  اطػػا  داؿ لػػب م

ا. اػاءت س ةمػرات  ف يترة اسالـ تسااسؿ ك با اسالػـ تاس ػتع  بػ  لػبتؾ األكػؿ اسسػر  ط  اسيػئ
اسرضا  ف يترة اسالـ تسااسؿ ك با اسالـ تاس تع تستطف اإلااسا اادرة  بػ  اس   ػؤ  لػبتؾ األكػؿ 

 .(0.001)اسسر  ط  اسيئا سدى طب ا اسااساا  سل تى دالسا  اسق تيؿ إس  
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لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى  ((Fidelix,et.al ,2011 فيػػػديميكس و خػػػروف دراسػػػةوجػػػاءت  
لجسػػـ لػػدى المػػراهقيف فػػي المػػدف الصػػغيرة وعبلقػػة ذلػػؾ بػػالجنس والعمػػر االسػػتياء مػػف صػػورة ا

 ظرا  الر  اع سادؿ ا  شػار االلػ ماء سػف يػترة اسالػـ  ػمف اسسػراهقمف  بػ  سػدى .  ومنطقة السكف 
هػػذد اسدرالػػا س قمػػمـ اسابلاػػا  ػػػمف االلػػ ماء سػػف يػػترة اسالػػػـ  اس ػػائوتف  ػػػق هػػدؼ، اساقػػتد اسساضػػما

( سػػف 247)، (   مػػاف ت  ػػات405 أس ػػت  م ػػا اس ئػػث سػػف )ت  دى اسسػػراهقمف.تاساتاسػػؿ اسدمسةرا مػػا سػػ
لػػ ا( سػػف اسسلػػابمف  ػػق  17-14  ػػراتح أ سػػارهـ  ػػمف )، ( س طقػػا رم مػػا158س طقػػا ئضػػرما ت )

 اسسدارس اسااسا سف اس بداف يةمرة اسئاـ ت ـ  ئبمؿ اسس ةمرات اسدمسةرا ما كاس اسق: 

رم مػػػػا( ت ػػػػـ  -) ئضػػػػرما لػػػػ ا( س طقػػػػا اإلااسػػػػا 17-16، 15-14اساسػػػػر) ( اساػػػػ س) ذكػػػػر تأ وػػػػ 
ت كاف سادؿ ا  شار االل ماء سف يترة  ال خداـ سقماس  ي مؼ راسق س قممـ  يتر يترة اسالـ.

، %(39.5%( ت اس  مػػػاف   لػػػ ا )26.5%( اس  مػػػات   لػػػ ا )56.5اسالػػػـ سكػػػبل اسا لػػػمف ملػػػاتب )
اتد ار  اط  ػمف االلػ ماء سػف يػترة اسالػـ تستئظ ت ، تاسما ـ  س تا أف  كتف أالاس ـ اك ر ئاسا  

(كسػػا 1.24سػػا ار  ػػاع  لػػ ا االلػػ ماء سػػف يػػترة اسالػػـ سػػدى اسػػذكتر  ػػف اإل ػػاث   لػػ ا )، تاساػػ س
تاػػد أف ا  شػػار  ػػدـ اسرضػػا سػػدى اسسػػراهقمف ستاػػتد   لػػ ا  اسمػػا ئ ػػ  سػػدى اسسػػراهقمف سػػف اس بػػداف 

ت بم ػػا أف  شػػاا ، ر ا  شػػارا   ػػمف اسػػذكترت تاػػد أف االلػػ ماء سػػف يػػترة اسالػـ أكوػػ، اسيػةمرة اسئاػػـ
 اسسراهقمف  ب    ـ أ  ل ـ تأالاس ـ  شؾ أ ضؿ سم اكس ذسؾ اماا ما   ب  همئ  ـ اسئاسما.

بعنػػػواف " صػػػورة والتػػػي جػػػاءت ( (Lobera&Rios,2011 لػػػوبيرا وريػػػوس  دراسػػػة أمػػػا 
، ئص اسلػػمكتس رما. كػػاف اس ػػدؼ س  ػػا  ئبمػػؿ اسخيػػاالجسػػـ ونوعيػػة الحيػػاة لػػدى سػػكاف اسػػبانيا" 

، تسار ػػا اال لػػاؽ اسػػداخبق سب لػػخا االلػػ ا ما سػػف يػػترة اسالػػـ ت ت مػػا اسئمػػاة سػػدى لػػكاف الػػ ا ما
 ضبل   ف ستوتاما إ ادة اخ  ار  ار   ا.كسا هد ت س ئبمؿ اسابلاات اسسخ ب ا سا األ اػاد األلالػما 

ض   لػما ػ سشػاكؿ اسابلاػا سػؤلداء اس  لػق تاالا سػا ق تهػق:) ائ ػراـ اسػذات ػ تاػتد أ ػراض ألسػرا
تسار ا سا إذا كاف ه اؾ اخ بل ات  ػق يػترة اسالػـ   مف األكؿ تيترة اسالـ ػ تاسضةط تاإلا اد(

( طاسػػػب تطاس ػػػا سػػػف اػػػاسا ق 417ت ت مػػا اسئمػػػاة  اػػػزى سس ةمػػػر اسا س. أس ػػػت  م ػػػا اس ئػػػث سػػػف )
(   لػ ا 277د اإل ػاث)%( ت ػد33.57(   لػ ا )140 ا بتدب أتسم د تااساا اش مبما  دد اسػذكتر )

سػػا اس أكػػد سػػف أف سػػمس سػػدم ـ  ػػارمخ لػػا ؽ ألب ، (21.6تكػػاف س تلػػط اساسػػر سبام ػػا )، %(66.4)
سرض   لق. ت اد ستا قا اسما اسسشاركمف  ـ ال خداـ اسسقاممس اس اسما :ػ سقماس اضطراب األكػؿ ػ 

ف اسس مػد  ئدمػد يػترة اسالػـ تأظ رت اس  ائ  أ   اد مكػتف سػ .ػ سقماس  قدمر اسذات ال  ا   اإلا اد
كسػا ار  طػت يػترة اسالػـ االماا مػا  ػائ راـ اك ػر ، ئلب  ت ما اسئماة  ق ظرتؼ  مزمائمػا سخ ب ػا
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هػػذا تكا ػػت هػػذد اس  ػػائ  أكوػػر ، ت ػػدد أاػػؿ سػػف سػػرات االخػػ بلؿ  ػػق األكػػؿ، سبػػذات ترائػػا   لػػما أك ػػر

  تضتئا  سدى اإل اث س  ا سدى اسذكتر.

نػواف : كيػؼ والتي جاءت بع (Ansari,et.al, 2010) خروف دراسة أنصاري و وسعت  
 بػػ  اس ػػرتؽ  ػػق  سبتاػػتؼأبػػدو؟ أداراؾ صػػورة الجسػػـ بػػيف طػػبلب الجامعػػات مػػف انجمتػػرا والػػدنمارؾ"

ادارؾ يترة اسالـ  ػمف طػبلب اسااساػات سػف كػبل اسا لػمف  ػق دتس ػمف أترت م ػمف اسسسبكػا اسس ئػدة 
ت ػػـ ، فمكمسػػر ( طػػبلب د 548ت )، ( طػػبلب  رمطػػا ممف816تاسػػد سارؾ. ت كت ػػت  م ػػا اس ئػػث سػػف )

 ئم ػػػا اػػػدا  ػ ) الػػػ خداـ الػػػ  ماف سسار ػػػا اسسابتسػػػات االا سا مػػػا اسدمسةرا مػػػا .إدراؾ يػػػترة اسالػػػـ
تاسػػد ـ ، تاساتاسػػؿ ذات اسيػػبا سػػا إدراؾ يػػترة اسالػػـ) كلػػبتؾ اس ةذمػػا، س الػػ ا ػ  دم ػػا سبةامػػا (

تكا ػػػت  لػػػ ا اسطب ػػػا اسػػػذب ما  ػػػرتف أ  لػػػ ـ .ت ت مػػػا اسئمػػػاة (، تاسضػػػةتط اسس يػػػترة، االا سػػػا ق
تف أ  ػـ  ػدم تف سبةامػا ر %( أسا  ل ا سػف مػ37.7%( تسف مرتف أ  ـ س ال مف)18.6 ئم مف ادا  )

  مف أف اسطػبلب اسػذمف ما  ػرتف ، تسف خبلؿ  ئبمؿ اال ئدار اسبتال ق اسس ادد، %(53.7 كا ت )
 م  ـ سػف اسااساػات اس رمطا مػا. تكا ػت  ػاس م  ف سػف اإل ػاث  ػتؽ أ  ل ـ ) دم مف سبةاما( كا ت  ػاس

تكػػف أاػػؿ ئظػػا   ػػق اسئيػػتؿ  بػػ   ت مػػا ئمػػاة ،  ػػاـ تسػػدم ف  ػػت ر  لػػ ب تضػػا ف اسسػػاسق 30اسػػػ
سػا اس أكمػد  بػ  أف اسضػةتطات ،  اسما.ته ا م ضل أ   ماػب اس ركمػز  بػ  اخ مػار اسةػذاء اسيػئق

 رؾ يترة اسالـ.اسساسما ت ت ما اسئماة  ؤور  ب  إدا

(والتػي جػاءت  palmeira ,al. et ,2010دراسػة بػالميرا و خػروف فكمػا اسػتهدفت 
 ااسما س ارؼ  ب  سدى ا" التغير في صورة الجسـ والرفا  النفسي أثناء السمنة السموكية"  بعنواف

تاسئاسا تس قممـ سا إذا كا ت اسخطا اسابلاما ل ةمر سف يترة اسالـ ،  ر اس  لبتكق سابلج اسلس ا
تذسػػؾ خػػبلؿ   ػػرة اساػػبلج ت  ػػرة اسس ا اػػا  اػػد اسابلج.ت كت ػػت  م ػػا اس ئػػث ، اس  لػػما سػػدى اسسشػػاركمف

تكػػػػاف س تلػػػط  أ سػػػػارهف ، (BMI  =30.2 )كا ػػػت ك بػػػػا اسالػػػـ سػػػدم ف، ( اسػػػرأة  دم ػػػػا142سػػػف )
ت تاػد أف  شػ را  (. 12ت  ػرة اسس ا اػا  اػد اساػبلج )، س دت   رة اساػبلج سسػدة أر اػا أشػ ر(. ا38.3)

كسا اػؿ سلػ تى ، تكا ت هذد اس ةمرات سر  طا  ا خ اض استزف، اسئاسا اس  لما  ئل ت أو اء اسابلج
زمػػادة ائ ػػراـ اسػػذات  بػػ  اسسػػدى ست شػػمر اس  ػػائ  اس   ؤمػػا ، االلػػ ماء سػػف ئاػػـ اسالػػـ ت ئلػػف اسسػػزاج

تزف تاساسبمػػات ذات ت خبػػص إسػػ  أف اس ةمػػرات اس ػػق  طػػرأ  بػػ  اسػػ، اسطتمػػؿ  اػػد  ةمػػر اسػػتزف األتسػػق
 تاد  كتف ذات يبا  اس ااح  ب  اسسدى اسطتمؿ.،  ؤور خبلؿ  بلج اسلس ا، اسيبا  ذسؾ
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عنػواف العبلقػػة دراسػة ب (Kadeshita &Almeida,2008)وأجػرى كاديشػتا وألميػد  
س قمػػمـ اسابلاػػا  ػػمف ئاسػػا  هػػد ت.بػػيف مؤشػػر كتمػػة الجسػػـ وصػػورة الجسػػـ لػػدى البػػالغيف البػػرازيمييف

دراؾ يػػػترة اسالػػػـ سػػػدى اس ػػػاسةمف اس ػػػرازمبممفاس ة ( س طػػػتع  ػػػاسغ 280تشػػػسبت  م ػػػا اس ئػػػث )، ذمػػا تا 
تكا ػػت اسام ػػا  شػػسؿ اسمػػا اسط قػػات االا يػػادما ، ( سػػف كػػبل اسا لػػمف60-18 راتئػػت أ سػػارهـ )
تس اا لػا ت قػا  س تزمػا اسئاسػا اس ةذتمػا ئلػب سؤشػر ك بػا اسالػـ.ت ـ  ط مػؽ ، تاسسل تمات اس ابمسمػا

تظ ػر أف اس لػاء تاسراػاؿ ، اس  ي مؼ اسشخيما سدرالا يترة اسالـ اسخايا  اسئاـ تاسشكؿسقم
كسػا ا ضػل أ  ػـ مسمبػتف سبس اسةػا  ػق  قػدمر ،  ب  ئد لتاء كا تا  مر راضمف  ف أئاػاـ أالػاس ـ

ئاػػػـ أالػػػاس ـ تمر  ػػػتف  ػػػق أالػػػاـ أاػػػؿ ئاسا .كسػػػا أظ ػػػرت اس  ػػػائ  أ ػػػ  كبسػػػا ار  ػػػا سؤشػػػر ك بػػػا 
، تهػذد اس  ػائ   اػزز أف إدراؾ يػػترة اسالػـ هػت  اسػؿ س ػػـ، ؿ االخ بل ػات  ػمف اسا لػػمف قػ، اسالػـ

 .ماب أخذد  امف اال   ار سف ا ؿ اسس  ممف اسسخ يمف س ئلمف يترة اسئماة

 & Cachelin,Morealريػػػػػا ؿ وجػػػػػوراريزو كاشػػػػػميف وم دراسػػػػػةوجػػػػػاءت  
Jurarez,2006) األمريكيات المكسيكيات "."صورة الجسـ وتصور الحجـ لدى النساء ( لتبحث 

سار ػػا  ػػأومرات كػػؿ سػػف اساسػػر تاسػػتزف تاسئاسػػا االا سا مػػا تاالا يػػادما تاسسلػػ تى ساسدرالػػا  تهػػد ت
تسػػػا سػػػدى  قػػػ ب ف ، تسار ػػػا سػػػا هػػػت اسشػػػكؿ اساػػػذاب تاسسق ػػػتؿ سػػػدم ف، اسوقػػػا ق  بػػػ  يػػػترة اسالػػػـ

(اسػػرأة أسرمكمػػا 276ئػػث )كػػاف  ػػدد اسسشػػاركات  ػػق  م ػػا اس ، ت لػػاسئ ف سػػا زمػػادة اسػػتزف تاسلػػس ا
تاسئاسػػا االا سا مػا تاالا يػػادما تسلػػ تى ، تسؤشػػر ك بػا اسالػػـ، سكلػمكما.ئمث  ػػـ امػاس أ سػػارهف

ت ـ ال خداـ ادتؿ  ي مؼ اسشكؿ س قمػمـ يػترة اسالػـ.ت ـ اس ركمػز  بػ  ئاػـ اسالػـ سػدى ، اسوقا ا
 اسالـ اسسق تسا سدم ف. تسا هق أئااـ، ت يترا  ف ئتؿ  قص استزف تيتال  اس  اسلس ا، اسام ا

ئمػػػػث أظ ػػػػر أف اس لػػػػاء ذتات ، ت تاػػػػد أف سبسلػػػػ تى اسوقػػػػا ق أوػػػػرا  ك مػػػػرا   ػػػػق اسػػػػتزف اسئػػػػاسق سب لػػػػاء
اخ ػػػارت ، اسسلػػ تى اسوقػػا ق اساػػػاسق أكوػػر   ضػػمبل  سب ئا ا.تسقار ػػػا سػػا اس لػػاء ذتات اسػػػتزف اسط ماػػق

  إسػػ  أف اسوقا ػػا تاسلػػس ا  ػػؤور  بػػ  اس لػػاء اس ػػدم ات األراػػاـ األك ػػر كسؤشػػر سبااذ ما.ت شػػمر اس  ػػائ
 يترة اسالـ تئاس .

( بػإجراء دراسػة (Rathadrishnan&Chuen,2006 وقاـ كؿ مػف راثادرشػناف وشػوف 
  ػدؼ إسػػ  سار ػػا . " إدراؾ صػػورة الجسػػـ لػػدى طػػبلب الجامعػات الػػذكور متعػػددي األعػػراؽ"بعنػواف 

ايا   ست اساضػبلت تائ ػراـ اسػذات  ي مؼ اسطب ا سذتا  ـ تذسؾ ئلب ئاسا اسرضا  ف اسالـ اسخ
ت كػػػاف س تلػػػط ، ( طاسػػػب سػػػف ااساػػػا ساسمزمػػػا293تاسابلاػػػا  م  سا.تاشػػػ سبت  م ػػػا اسدرالػػػا  بػػػ  )

 ،يػػػم ممف(% 31.1)سبلمػػػت، (%27)تكا ػػػت اس ركم ػػػا اسارامػػػا ستز ػػػا كاس ػػػاسق: ، (22.4أ سػػػارهـ )
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ئمػػػػث ، اسػػػػا اسسابتسػػػاتالػػػ خدست االلػػػػ  ا ا  ػػػق ، ه ػػػػتد (11.6) ،اسكػػػادازا ق تام ػػػاف (30.4%)

تأظ رت اس  ائ  تاتد  بلاا اماا ما  مف  (.%97.9 )( أب سا  ل   300( سف أيؿ)293أااب )
االل ماء سف يترة اسالـ تئاسا  ست اساضبلت تسف اس  ائ  اسسومرة سبله ساـ ار  اط  دـ اسرضا  ف 

ف مكػػتف  ػػػدـ اسرضػػا  ػػػف ت كػػػاف سػػف اسس  ػػػرض أ، اسالػػـ ار  طػػػا  اماا مػػا  سػػػا ار  ػػاع ائ ػػػراـ اسػػذات
تا ضػػل أف سبوقا ػػا دتر ك مػػر   ػػق اس ػػأومر  بػػ  اسقػػمـ سػػدى ، اسالػػـ سؤشػػر  بػػ   ػػدـ ائ ػػراـ اسػػذات

كسػػا تاػػد أف ه ػػاؾ   ػػرتؽ ك مػػرة  ػػق ئاسػػا ، اس ػػاس ئلػػب اسسكػػاف  مسػػا م ابػػؽ   ظػػرا  ـ ألالػػاس ـ
ف اسةاس مػا اساظسػ  تسا ذسػؾ تاػد أ،  ف اسالـ   اا  سبلخ بلؼ اساراق تسدى  ست اساضبلت ااسرض

سف  م ا اس ئث كا ػت سػدم ـ  ظػرة اماا مػا ألاػزاء اسالػـ سػا إظ ػار إدراؾ يػئق تاماػا ق سيػترة 
 أالاس ـ .

( Annis,chash&hrabosky ,2004ف  نػػػيس وكػػػاش وهربوسػػػكي دراسػػػةوسػػػعت 
 والسػيدات، نواف "صورة الجسـ واالختبلفػات النفسػية بػيف السػيدات ذوات الػوزف المسػتقروالتي بع

سبقماـ  سقار ػا اتهرمػا  ػمف  .ودور الخبرات في ذلؾ، والنساء ذوات السمنة السابقة، البدينات حالياً 
سا سػػػػػدمف  بػػػػػ  يػػػػػترة اسالػػػػػـ تاس كمػػػػػؼ ، األشػػػػػخاص ذتب اسلػػػػػس ا اسس رطػػػػػا سػػػػػا  مػػػػػر اس ػػػػػدم ممف

 سف وبلث ساست ات : ( لمدة 165ئمث ااست  م ا هذا اس ئث  ب  )، االا سا ق تاس  لق

  ات ئاسما  لمدات  دم .1

 لمدات سمس سدم ف زمادة  ق استزف  .2

 لمدات لا قات اسلس ا  .3

، ا اال شػةاؿ  زمػادة اسػتزف ػتسئ، اسما  لابف  دـ رضا ك مر  ف اسالـ اس ل ا سبلمدات اسلسم ات ئ
ت ، ا تااػؿ رضػا  ػف اسئمػاةػتا خ اض ائ راـ اسذات االا سا م،  ضبل   ف اسشراها  ق   اتؿ اسطااـ

ت اد أف اس لاء اس دم ات لا قا   ب   رار اسلمدات اس دم ات ،  ا  تسـ اسدهتف () هرةسا م  ؽ سا ظا
تأكػػػدت ، تسكػػػف ألػػتء سػػػف اسلػػمدات اسبل ػػػق ال ماػػا مف سػػػف لػػس ا  ػػػق اال شػػةاؿ  ػػػاستزف اسزائػػد، ئاسمػػا  

  ـ سيترة اس لاء اس دم ات ئاسما  تسمس اس دم ات لا قا   ب  اسابلاا اسس  ادسا  مف استزف اسزائد تابا ئ
تار  ػػػاط ذسػػػؾ  شػػػكؿ سبئػػػتظ  استظم ػػػا االا سا مػػػا تاس  لػػػما تسئػػػاتال  ف اسدائسػػػا خػػػبلؿ ، أالػػػادهف

 .سرائؿ اسط تسا تاسسراهقا تاس بتغ س خ مض أتزا  ف

( اإلغاظػةف نزعػاجة اال بعنواف "عبلق دراسة( Breseman ,2004ف كما وأجرى بريسماف 
ة بػػالنفس وارتباطػػ  بحجػػـ الجسػػـ عنػػد الفتيػػات ػثقػػوزف وكػػبًل مػػف صػػورة الجسػػـ الػالمػػرتبط بالػػ

تكاف اسةرض اسرئملق سػف هػذد اسدرالػا هػت درالػا اسابلاػا  ػمف اسػتزف تاال ز ػاج كسظ ػر . البالغات"
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ىى
تدرالػػا هػػذد ، سػػف سظػػاهر ظ ػػتر اإل اظػػا سػػا يػػترة اسالػػـ تاسوقػػا  ػػاس  س سػػدى اسلػػمدات اس اسةػػات

اس ػػػدؼ اآلخػػػر ، ص اسػػػتزف إسػػػ  اس دا ػػػا اسس رطػػػااس يػػػترات  ػػػمف اس لػػػاء سػػػف أئاػػػاـ سخ ب ػػػا سػػػف  قػػػ
اسوقا  اس  س.ااست ، يترة اسالـ، سبدرالا مشسؿ اك شاؼ اسس ارضمف سارح اسسشا ر  ل ب اسلس ا

تكػػاف ه ػػاؾ ، هػػذد اسدرالػػا  بػػ  ااػػؿ اسام ػػا  قػػـت   ػػذكر األئػػداث اسسلػػ  ا سئلز ػػاج سػػف ساضػػم ـ
، ابل .تشػسبت أدتات اسسلػل  بػ  أدتات كسمػاائ ساؿ أف  اض اسذكرمات ال م ـ لردها كسا ئػدوت  

تأشارت اس  ػائ  إسػ  ، / سةبقاأتياؼ ألئداث إ اظا سام ا س  تئا، اتائـ األ تاع اإلز اج اسس كررة
 أف ه اؾ ار  اط  مف ئاـ اسالـ تاس أومر اسلب ق اسك مر س قدمر اسذات تيترة اسالـ.

برنػػػامج لمعػػػبلج المعرفػػػي  ( فهػػػدفت لمتحقػػػؽ مػػػف فاعميػػػة2003، أمػػػا دراسةفالدسػػػوقي 
السموكي في تحسيف إدراؾ صورة الجسـ لدى عينػة مػف طالبػات الجامعػة البلتػي يعػانيف مػف هػذا 

م ضػػػػسف ساست ػػػػا سػػػػف اسخ ػػػػرات ، تالػػػػ خدـ اس ائػػػػث  ر ػػػػاس   بلاػػػػق سار ػػػػق لػػػػبتكق .االضػػػػطراب
ة  ػػػػف تكا ػػػػت  م ػػػػا اسدرالػػػػا   ػػػػار ، تاسسسارلػػػػات تاأل شػػػػطا اسمتسمػػػػا سب قبمػػػػؿ سػػػػف ئػػػػدة االضػػػػطراب

 ػـ اخ مػارهـ   ػاء   بػ  ، ( طاس ا15تاتاـ كؿ س  ا )، رى  ارم ماػساست  مف ساست ا ضا طا تاألخ
اػػػراء سقػػػا بلت تاس أكػػػد سػػػف ، إاػػػراء اخ  ػػػارات سوػػػؿ الػػػ خ ار شػػػكؿ اسالػػػـ تسقمػػػاس  مػػػؾ سبلك ئػػػاب تا 

س ائث  ق تال خدـ ا، ت ـ اخ مار اسام ا  ق سل تى اسس تلط،  اا س اسساست  مف  ق اساسر تاستزف
درال    دة أدتات تهق: سقمػاس اسسلػ تى االا سػا ق تاالا يػادب اسوقػا ق اسسطػتر سؤللػرة تسقمػاس 

( ابلػػػػا 13تالػػػ خدـ  ر ػػػاس   ػػػبلج سار ػػػق لػػػبتكق  ػػػـ  ط مقػػػ   بػػػ  )، اضػػػطراب يػػػترة اسالػػػـ
( 3) كسػػا اػػاـ     ػػا اسئػػاالت سسػػدة، زسػػف كػػؿ ابلػػا لػػا  اف تاسابلػػا سػػرة تائػػدة ألػػ ت ما  ،  بلامػػا
ار  ا سل تى اسرضا  ف أف تكا ت سف   ائ  اس ئث ،  اد اس ط مؽ سب أكد سف  اا ا اسابلج، ش تر

كسا أف سل تى اسرضا  ف ، يترة اسالـ سدى اسساست ا اس ارم ما سقار ا  أ راد اسساست ا اسضا طا
رضػا  ػف يترة اسالػـ ار  ػا سػدى أ ػراد اسساست ػا اس ارم مػا  اػد  ط مػؽ اس ر ػاس  سقار ػا  سلػ تى اس

 سسا مؤكد  ا بما اس ر اس   ق زمادة اسرضا  ف يترة اسالـ سدم ف.، يترة اسالـ

دراسػة بعنػواف " تقػدير الجسػـ بػإجراء ( 2003، شػاهيف و منيػبفي حيف قامت كؿ مف ف 
 قيق ط ماا اسابلاا  مف  قػدمر  ال  د ت وعبلقت  بتقدير الذات لدى عينة مف الشباب الجامعي "

كسػػا ت  ػػدؼ سسار ػػا اس ػػرتؽ  ػػمف ، ذات سػػدى  م ػػا سػػف اسشػػ اب اساػػاساق  ػػق سيػػراسالػػـ ت قػػدمر اسػػ
ت كت ػػت  م ػػا اسدرالػػا سػػف) ، اسا لػػمف  ػػق ضػػتء اسظػػرتؼ االا سا مػػا تاسوقا مػػا سبسا سػػا اسسيػػرب

تطاس ػػػات كبمػػػا  اتطب ػػػ، ( طاسػػػب تطاس ػػػا سػػػف اس راػػػا اسرا اػػػا سكبمػػػا اس ر مػػػا ااساػػػا  ػػػمف شػػػسس480
تالػػ خدست اس ائو ػػاف أدا ػػمف رئملػػم مف هسػػا : سقمػػاس  قػػدمر اسالػػـ ، ئبػػتافاس ر مػػا اسرماضػػما ااساػػا 

تسقمػػػاس  قػػػدمر اسػػػذات سبراشػػػدمف إ ػػػداد ت ق ػػػمف اس ػػػائو مف إسػػػ  اا ػػػب الػػػ سارة اسسلػػػ تى ، سبراشػػػدمف
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ىى
ت تيػػبت اس ائو ػػاف سب  ػػائ  ، (1995االا سػػا ق تاالا يػػادب سؤللػػرة إ ػػداد   ػػد اسازمػػز اسشػػخص)

 اس اسما : 

 كسػػا ا ضػػل، سػػذات سػػدى  م ػػا اسدرالػػا بلاػػا ستا ػػا تداسػػا  ػػمف  قػػدمر اسالػػـ ت قػػدمر ا ا ضػػل تاػػتد 
تكا ػت  ػق اسسر  ػا ، تاتد  بلاا ار  اطم  داسػا  ػمف أ اػاد سقمػاس  قػدمر اسالػـ ت قػدمر اسػذات اسكبػق

كسػػا أو  ػػت اسدرالػػا تاػػتد ، األتسػػ  اسرضػػا  ػػف اسسظ ػػر اساػػاـ ت ػػق اسسر  ػػا األخمػػرة االه سػػاـ  ػػاستزف
تسػـ  ظ ػر  ػرتؽ  ردمػا ، اا ار  اطم  ستا ا  مف  قدمر اسالـ ت قدمر اسذات سدى اسذكتر تاإل اث بل

كسػػا ، داسػػا إئيػػائما ئػػتؿ سػػا إذا كػػاف اساػػ س مػػؤور  بػػ  اسابلاػػا  ػػمف  قػػدمر اسالػػـ ت قػػدمر اسػػذات
ـ  ػق  تيؿ اس ئث إس  أف أيئاب األالاـ اسس  القا كػا تا أكوػر  قػدمرا  سبػذات تاسالػـ سػف  ظػرائ 

 اسام ا سف اس د اء تاس ئ اء.
( إلػى فحػص العبلقػة بػيف الشػر  العصػبي وكػؿ مػف الكماليػة 2001، وهدفت دراسة ففايػد  

سػف اسسقمػدمف  ػق ( طاسػب 300ت كت ػت  م ػا اسدرالػا سػف ) .وشكؿ الجسػـ والتقػدير السػمبي لمػذات
تأيػػ ل  . ػػا  بػػ  كػػؿ اس  ػػتدسػػ  ف ساػػدـ إكسػػاس ف اإلاا (60)ت ػػـ الػػ  ااد ، اس ػػرمقمف األتؿ تاسوػػا ق

تاد تضا اس ائث أداة سقمػاس اسشػرد ، (20 -17( طاس ا  راتئت أ سارهف  مف )240اسادد اس ابق )
تال خدـ سقماس  قدمر اسذات تهت ائد اسسقاممس اس ر ما  ق الػ  ماف ، اساي ق تأ د سقماس سبكساسما

تأتضػػئت  .(1988دتئػػا لػػبلسا )تاسػػذب ااسػػت   ارم ػػ  سس،  قػػدمر اسشخيػػما سبك ػػار سرت اسػػد رت ػػر
اس  ائ  أف ه اؾ  بلاا طردما س اشرة  مف اسشرد اسايػ ق تكػؿ سػف  اسكساسمػا تشػكؿ اسالػـ تاس قػدمر 
اسلب ق سبذات تاف  دـ اسرضػا  ػف شػكؿ اسالػـ تاس قػدمر اسلػب ق سبػذات سػ   بلاػا س اشػرة  بػ   ئػت 

 سل قؿ  اسشرد اساي ق.
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القمػؽ ػ ف جسـ و عبلقتها بالمتغيرات النفسية لمدراسػةثانيًا : دراسػات تناولت صػػورة ال
 االكتئاب ػ الخجؿ (

 : تمهيػد
وعبلقتهػا بػالمتغيرات  تناولت الباحثة في هذا الجزء الدراسات السابقة التي اهتمت بصورة الجسػـ 

 وقسمت الدراسات إلى أربعة أقساـ وهي كالتالي : ( النفسيةفالقمؽ ػ االكتئاب ػ الخجؿ

  اولت صورة الجسـ والقمؽاسات تندر.  

 .دراسات تناولت صورة الجسـ واالكتئاب 

 سات تناولت صورة الجسـ والخجؿ.درا 

  واالكتئاب معًا أو الخجؿ والقمؽ دراسات تناولت صورة الجسـ وأكثر مف متغير كالقمؽ 

 صورة الجسـ والقمؽ:دراسات تناولت  ػ 1
 ػػأومر كػػؿ سػػف اضػػطرا ات األكػػؿ  سب اػػرؼ  بػػ  سػدى درالػػا هػػد ت (2012، ممحػػـأجػػػرى ف  

تاسقبؽ االا سا ق تاستلتاس اسق رب ت قدمر اسػذات  ػق اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ سػدى اسسػراهقمف  ػق 
كسػػػا تهػػػد ت سسار ػػػا ، األردف  ػػػق ضػػػتء س ةمػػػرات اساػػػ س تاس ئيػػػمؿ اسدرالػػػق تاسسلػػػ تى اسدرالػػػق
تالػػ خدـ اس ائػػث ، لػػـاس ػػرتؽ  ػػق  قػػدمر اسػػذات  ػػمف سلػػ تمات اسرضػػا ت ػػدـ اسرضػػا  ػػف يػػترة اسا

، اسقبػػػػؽ االا سػػػػا ق، تالػػػػ خدـ اس ائػػػػث سقػػػػاممس: اضػػػػطرا ات األكػػػػؿ، اسسػػػػ    استيػػػػ ق االر  ػػػػاطق
( طاس ػػا  تطاس ػا سػػف طب ػػا اسوا تمػػا 1032ت بػػغ أ ػػراد  م ػا اسدرالػػا )،  قػػدمر اسػذات، استلػتاس اسق ػػرب

  إسػ  أف اإل ػػاث ت تيػبت اس  ػائ( 2010/2011)اسااسػا  ػق سػدارس سئا ظػا  سػاف تار ػد  ػق  ػاـ
تا ضػػػل أف اسػػػذمف سػػػدم ـ رضػػػا اماػػػا ق  ػػػف يػػػترة ، أاػػػؿ رضػػػا  ػػػف يػػػترة اسالػػػـ سقار ػػػا  اسػػػذكتر

أالػػاس ـ كػػا تا أكوػػر  قػػػدمرا  سػػذتا  ـ. أب أف اسابلاػػا ستا ػػػا  ػػمف اسرضػػا  ػػػف يػػترة اسالػػـ ت قػػػدمر 
اوػػر داؿ  ػػق كسػػا أف س ةمػر اسقبػػؽ االا سػػا ق تاستلػتاس اسق ػػرب تاضػطرا ات األكػػؿ كػػاف سػ  ، اسػذات

 اػػػزى سس ةمػػػر اسسلػػػ تى  كسػػػا سػػػـ  ظ ػػػر  ػػػرتؽ داسػػػا إئيػػػائما  ، سلػػػ تى اسرضػػػا  ػػػف يػػػترة اسالػػػـ
 االا يادب.

ادي ػ: مف أجؿ تحسيف جػودة الحيػاة برنػامج إرشػبدراسة بعنواف  (2009، شقير)وقامت  
تػدريبي لخفػػض بعػػض المتغيػػرات السػمبية فػػي الشخصػػية لػػدى حالػة سػػمنة مفرطػػة عبػػر الدردشػػة 

إسػػػ  إ ػػػداد  ر ػػػاس  إرشػػػادب اػػػائـ  بػػػ  اس  مػػػات اسلػػػبتكما تاسسار مػػػا  هػػػد ت .الشػػػات ("ف نترنػػػتباإل 
سػػدى اسئػػاالت اس ػػق ، ابػػؽ اسسػػتت،  شػػتد يػػترة اسالػػـ، اسلػػس ا اسس رطػػا، سب خ مػػؼ سػػف ئػػدة : اسػػتزف
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ىى
تسئاتسػػا  ئلػػمف يػػترة اسالػػـ سػػدم ـ.  سوبػػت  م ػػا اسدرالػػا  ػػق   ػػاة ،  اػػا ق سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا

سػػا اس أكمػػد أف اسلػػس ا سملػػت سرضػػا   ضػػتما  (  اسػػا   30مػػا  اػػا ق سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا   بػػغ )خبما
ال سارة  ما ات ، ال خدست اس ائوا أدتات  شخميما :  قدمر استزف  اسسمزاف، تسمس س ا ألاس تراوق

ػػػ  تسقمػػاس ابػػؽ اسسػػت ، سقمػػاس يػػترة اسالػػـ، سقمػػاس اسلػػس ا اسس رطػػا، اػػدتؿ اسسراا ػػا اسذا مػػا، أتسمػػا
تالػػػ خدست أدتات  بلامػػػا  ر ػػػاس  إرشػػػادب  ػػػدرم ق ت ر ػػػاس   ػػػذائق تاػػػاءت اس  ػػػائ   بػػػ  اس ئػػػت 

، لػػػـ 166كاػػػـ (سػػػا اسابػػػـ اف طتس ػػػا 75كاػػػـ( إسػػػ  ) 101ا خ ػػػض تزف اسس ئتوػػػا سػػػف ) اس ػػػاسق:
ا خ ػػض ساػػدؿ اسةضػػب تاإلئ ػػاط ت شػػتد ، ا خ ػػض سػػدم ا اسشػػاتر  ػػاال  راب تاسازسػػا  ػػف اآلخػػرمف

ابت ئدة اساي ما تا خ ض اس كاء تشاترها  اسقبؽ تاس ت ر تزادت وق  ا    ل ا ت زامد ، يترة اسالـ
ا خ ض س  تس ا اسلب ق  ف الس ا تذا  ا تزاد شاترها  اس  الؽ  مف طتس ا ،  ق ب ا سبئماة تس  ل ا

 ت تز  ا.

ابؽ اسسل ق ؿ ت بلا    يترة اسالـ  اس ارؼ  ب ( 2008، واستهدفت دراسةفالقاضي  
اسئاسا ،   تـ اسذات سدى ئاالت اس  ر  اد اسئرب  ب   زة ت أومر  اض اسس ةمرات) اسا ستس

تال خدست اس ائوا سقماس ، سكاف اس  ر ل ب اس  ر تسدة اإليا ا(، ال تاتد أ  اء أـ، االا سا ما
 ب   م ا ، يترة اسالـ تسقماس ابؽ اسسل ق ؿ تسقماس س  تـ اسذات) اسما ا سف إ داد اس ائوا(

تال خدست اس ائوا  ق سااساا اإلئيائما  دد سف اسسقاممس ، سف ئاالت اس  ر  ردا ( 250اتاس ا) 
ت ئبمؿ اس  امف تاسس تلطات اسئلا ما تسااسؿ   t-testما تاخ  ار  ئت تهق) اس كرارات تاس لب اسس

 بلاا ذات  ت م ت اس  ائ  تاتد، ار  اط  مرلتف تل مرساف تاس ازئا اس ي ما تسااسؿ ار  اط أس ا(
دالسا إئيائما سف ابؽ اسسل ق ؿ تكؿ سف يترة اسالـ تس  تـ اسذات سدى ئاالت اس  ر  ق اطاع 

  ق  يترة اسالـ  ازى سبا س أت اسئاسا االا سا ما. كسا ا   ال  تاد  بلاا داسا إئيائما  ،  زة
ف الشػهية ورة الجسػـ والقمػؽ االجتمػاعي وفقػداػ: " صػدراسػة بعنػواف( 2004، فايد وأجرىف 

 بػػػػ  اس ػػػػرتؽ  ػػػػمف اإل ػػػػاث ذتات اسػػػػدراات  اس اػػػػرؼ الػػػػ  د تالعصػػػػبي لػػػػدى اإلنػػػػاث المراهقػػػػات" 
اسس خ ضا تذتات اسدراات اسسر  اا  ب  سقماس  قداف اسش ما اساي ق  ق  اض اساتاسؿ األلرما) 

 تاسايػػا ما سػػدى األس ػػات( ت ػػـ  ط مػػؽ كػػؿ سػػف سقمػػاس شػػكؿ اسالػػـ تسقمػػاس، االك ئػػاب سػػدى اآل ػػاء
، أ وػػػ  سراهقػػػا( 150ا سػػػف )ػػػػػاسقبػػػؽ االا سػػػا ق تسقمػػػاس  قػػػداف اسشػػػ ما اسايػػػ ق  بػػػ   م ػػػا سكت 

 تأل رت   ائ  اسدرالا  ف اس اسق : ، (19 -17)  راتئت أ سارهف  مف

ػ تاتد  بلاا ستا ا اتهرما  مف  دـ اسرضا  ف يترة ا سالـ تكؿ سف اسقبػؽ االا سػا ق ت قػداف 
  .اسسراهقاتاسش ما اساي ق سدى اإل اث 
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ىى
ػ  زداد دراا  قداف اسش ما اساي ما   اؿ اس ػأومر اسسشػ رؾ سكػؿ سػف  ػدـ اسرضػا  ػف تيػترة اسالػـ 

 تاسقبؽ االا سا ق سدى اإل اث اسسراهقات.

ػ تاتد  رتؽ اتهرما  ػمف اإل ػاث ذتات اسػدراات اسس خ ضػا تذتات اسػدراات اسسر  اػا  بػ  سقمػاس 
ك ئاب سدى اآل اء تاسايػا ما سػدى األس ػات  ػق اا ػب اإل ػاث  قداف اسش ما اساي ق  ق س ةمرب اال

 ذتات اسدراات اسسر  اا  ب  سقماس  قداف اسش ما اساي ق .

 :الكتئابصورة الجسـ وادراسات تناولت  ػ 2
( التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ الجنسػػية والعبلقػػة بػػيف تقػػدير 2012، دراسػػػةفالشقيرات اسػػتهدفت 

" ت كت ػت  م ػا اسدرالػا اعية وتقػدير الػذات عنػد طمبػة الجامعػةوالمخاوؼ االجتم الجسـ واالكتئاب
أر اػا سقػاممس سقمػاس  اس ائوا تال خدست، أ و ( 337ذكرا  ت  159) ( سف طب ا اسااساا487سف )
تأشارت   ائ  اسدرالا إس  أ   ال متاد  .اسالـ تاالك ئاب تاسسخاتؼ االا سا ما ت قدمر اسذات  قدمر

إال أف دراػات اإل ػاث   ػق ،  مف اسا لمف  ق  قدمر اسالـ ت قدمر اسػذات ما  ئيائإ رتؽ ذات دالسا 
كػذسؾ ، سقماس االك ئػاب ت اسسخػاتؼ االا سا مػا كا ػت أ بػ  سػف دراػات اسػذكتر ت دالسػا إئيػائما

داؿ  ػػػمف  قػػدمر اسالػػـ تكػػػؿ سػػف االك ئػػاب ت قػػػدمر  أشػػارت اس  ػػائ  إسػػ  تاػػػتد ار  ػػاط داؿ إئيػػائما  
 مف  قػدمر اسػذات تكػؿ سػف  كسا كاف ار  اطا داال  إئيائما  ، ضام ا   د اإل اث اسذات تكاف االر  اط

تأخمػرا  أشػارت اس  ػائ  إسػ  ، اسسخاتؼ االا سا ما تاالك ئاب ئمث اظ ر اسذكتر سااسؿ ار  ػاط اك ػر
 ػمف االك ئػاب ت قػدمر اسالػـ   ػد اسا لػمف ئمػث أظ ػرت اإل ػاث سااسػؿ  تاتد ار  اط داؿ إئيائما  

 أك ر.ار  اط 
: " حالػة الرضػا بعنػواف  (Goldfield,et.al,2010جولدفيمػد و خػروف ف  و جاءت دراسة 

  اتؿ اسابلاا  مف استزف س " االكتئاب وحالة الوزف عند المراهقيف، ضبط النفس غذائياً ، عف الجسـ
( 1590ت كت ػت  م ػا اسدرالػا سػف )، تأ راض االك ئاب   د اسشػ اب، لبتؾ األكؿ، تيترة اسالـ
ت ػػـ ، تاػد  ػػـ الػػ خداـ االلػ  ا ا كػػأداة ساسػا اسسابتسػػات، إ ػػاث( 907ت) ، ( ذكػتر683كػاف سػػ  ـ) 
تاد  ـ اإلاا ا  ف ، (% 94)( ال  ا    شكؿ كاسؿ سسا مااؿ سادؿ االل اا ا 1491 ا ئا  دد )

سػا أخػذ اسػتزف تاسطػتؿ  (دامقػا 75إسػ   50)هذد االل  ما ات سػف ا ػؿ اسشػ اب  ػق اسيػ تؼ خػبلؿ 
ت تضػػات  ػػق يػػ دتؽ  ػػق اساػػزء األسػػاسق سػػف اسيػػ تؼ ، تضػػات هػػذد االلػػ  ما ات  ػػق سةبػػؼ وػػـ

 قػػـت  بػػ  درالػػا لػػبتؾ  ت اػػد هػػذد ا سدرالػػا اػػزء  سػػف درالػػا ك مػػرة، اسدرالػػما سضػػساف لػػرما اسػػردتد
تاػػد ط قػػت هػػذد اسدرالػػا  بػػ   سدرلػػا إ دادمػػا توا تمػػا  ػػق ، األكػػؿ تأ سػػاط اسئمػػاة  ػػق لػػف اسسراهقػػا

ت ػػـ اخ مػػار اسطػػبلب اسس ئػػدومف  اسبةػػا اال ابمزمػػا سػػف اسػػذكتر ، اتا تاسس ػػاطؽ اسسئمطػػا   ػػاسدم ػػا أت ػػ
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تاػػد اساػػت اس ما ػػات  ػػمف شػػ ر ، تاإل ػػاث  ػػق اسسرائػػؿ سػػف اسيػػؼ اسلػػا ا إسػػ  اسيػػؼ اسوػػا ق  شػػر

تاػد ، ت تيبت اس  ائ  إس  ظ تر يبا تاضئا  مف يترة اسالػـ تاسػتزف، (2008)  ت س ر  تسامت
اسػػذمف ماػػا تف سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا دراػػا أ بػػ  سػػف  ػػدـ اسرضػػا  ػػف اسشػػ اب األاػػؿ  لػػاؿ اسشػػ اب

تكػػذسؾ  اس لػػ ا سبشػػ اب اسػػذمف ماػػا تف سػػف اسػػتزف اسزائػػد  قػػد لػػابتا سؤشػػر  ػػف  ػػدـ اسرضػػا ، لػػس ا
ت تاػد أمضػا   بلاػا  ػمف ضػ ط اسػ  س ،  اس ل ا سبش اب األاػؿ لػس ا  اال  سػاد  بػ  اساسػر تاساػ س

اسش اب ذتب اسلس ا اسس رطا دراات أ بػ  سػف االك ئػاب ت ػدـ اسرضػا لاؿ ت ، استزفاسةذائما تئاسا 
  ف اسذات سقار ا  اسش اب األاؿ لس ا أت ذتب اسلس ا اسط ماما.

( والتػي , 2010Gavin,Simon &Ludmanفجػافيف وسػيمف ولػدماف   أمػا  دراسػػة 
دى النساء وعدـ الرضا عف الجسـ ػبعنواف "العبلقة بيف السمنة والكآبة والتحصيؿ العممي ل كانت 

تاسابلاػػػا  ػػػمف  BIDا  ػػػق  ػػػدـ اسرضػػػا  ػػػف اسالػػػـ ػدتر استلاطػػػ  ئػػػربإسػػػ   .هػػػد تدور وسػػػيط "ػكػػػ
اسلس ا تاالك ئاب تاخ بلؼ هذد اسابلاا  بػ  ألػاس لػ تات اس ابػمـ سػدى  م ػا لػكا ما سبلػمدات سػف 

اسبتال ق س قدمر االر  اط  مف  ـ ال خداـ لبلبا سف  م ا س ساذج اال ئدار (.ل ا  65 – 40) سر
 ػـ اسئيػتؿ  بػ  اس ما ػات  ػف ، اسلس ا تاالك ئاب  ب  سل تمات سخ ب ا ئلػب اسسلػ تى اس ابمسػق

تمشػسؿ ذسػؾ اس قرمػر اسػذا ق ، لمدة سلابا  ػق اسخطػا اسيػئما 4543طرمؽ ا ياؿ ها  ق س ظـ سػ 
تا ضػػل سػػف ، سيػػترة اسالػػـتسقمػػاس ، تالػػ  ماف  قمػػمـ يػػئا اسسػػرمض سػػف االك ئػػاب، سبطػػتؿ تاسػػتزف

 16 اسػػا   ػػق اس ابػػمـ تاألشػػخاص اسػػذمف زادت درالػػ  ـ  ػػف  16اس  ػػائ  أف األشػػخاص اسػػذمف اضػػتا 
 ػػػاـ س ػػػـ   ػػػس اس  ػػػائ  ئمػػػث ار ػػػ ط االك ئػػػاب  زمػػػادة اسػػػتزف تم ضػػػل أف ه ػػػاؾ  بلاػػػا  ػػػمف اسلػػػس ا 

 تاالك ئاب  ةض اس ظر  ف اسسرئبا اس ابمسما.

 ف اسابلاا  مف يترة اسالـ تكؿ سػف   درالا هد ت سبكشؼ (2008، عبد النبيوقامت ف  
 ػػق ( ذكػتر تا  ػاث) تسار ػا سػا إذا كػػاف ه ػاؾ  ػرتؽ  ػمف اسا لػمف،  قػدمر اسػذات تاسشػاتر  االك ئػاب

( طاسػػب تطاس ػػا 287ت كت ػػت  م ػػا اسدارلػػا سػػف )، يػػترة اسالػػـ ت قػػدمر اسػػذات تاسشػػاتر  االك ئػػاب
تس تلػػػط أ سػػػار  م ػػػا اسػػػذكتر ،  كبمػػػا اس ر مػػػا     ػػػا( اـ تألالػػػق ابػػػمـ  ػػػ)  اس راػػػا اسواسوػػػا تاسرا اػػػا

، ت ػػػـ  ط مػػػؽ سقمػػػاس يػػػترة اسالػػػـ تسقمػػػاس  قػػػدمر اسػػػذات تسقمػػػاس االك ئػػػاب، (19.58تاإل ػػػاث) 
ت ػػف تاػػتد ، تأتضػػئت اس  ػػائ  أف ه ػػاؾ  بلاػػا ار  اطمػػ  ستا ػػا  ػػمف يػػترة اسالػػـ ت قػػدمر اسػػذات

االك ئػاب تأظ ػرت اس  ػائ   ػدـ تاػتد  ػرتؽ  ػمف اسا لػمف  بلاا ار  اطم  لاس ا  مف يترة اسالػـ ت 
ت ، ت تاػتد  ػرتؽ  ػمف اسا لػمف  ػق سلػ تى  قػدمر اسػذات سيػاسل اإل ػاث،  ق سل تى يترة اسالػـ

 .تاتد  رتؽ  ق سل تى االك ئاب سياسل اإل اث
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ىى
"العبلقػػػة بػػػيف صػػػورة الجسػػػـ ( دراسػػػة بعنػػػواف :,Hamilton 2008فوأجػػػرى هػػػاممتوف  

.هػػد ت  كيػػؼ تػػرى الفتيػػات الجامعيػػات أنفسػػهف وكيفيػػة تػػنثرهف باالكتئػػاب"، الكتئػػابالمتوقعػػة وا
تاػػد  تاػػا ، الخ  ػػار اسابلاػػا  ػػمف يػػترة اسالػػـ تاالك ئػػاب سػػدى اس  مػػات اسئضػػرمات  ػػق كبمػػات كومػػرة

كسػا أف هػذد اسدرالػا ، اس ائث أف  كتف ه اؾ  بلاا سر  طا  مف يترة اسالـ اسس خ ضا تاالك ئاب
ئمػػث مأسػػؿ اس ػػائوتف إسػػ  سلػػا دة اسلػػمدات أ  لػػ ف ،  تلػػما اس ئػػث إسػػ   طػػاؽ أتلػػا لػػا  إسػػ  

،  ا خػػاذ  ػػدا مر سبتيػػتؿ إسػػ  سواسمػػا دامقػػا ءتا ػػاس ظر إسػػ  يػػترة اسالػػـ  طرمقػػا اماا مػػا ا ػػؿ أف م ػػد
تكػػػف س خرطػػػات  ػػػق دترة   لػػػما  س مدمػػػا  ػػػق كبمػػػا اسس ػػػاطؽ ( لػػػمدة 25)كا ػػػت اسام ػػػا   ػػػارة  ػػػف 

كػاف ئاػـ اسام ػا ، ( لمدة اس ئقت  اسدترة اسوا ما13اسدترة األتس  ت ) تمدة ئضر ( ل12اسئضرما )
يػػةمر  لػػ ب ا خ ػػاض  لػػ ا اسس طػػت مف.ت ـ الػػ خداـ الػػ  ماف  بلاػػا اسالػػـ س اػػدد األ اػػاد سقمػػاس 
، اس ظرة إس  يػترة اسالػـ ت سقمػاس االك ئػاب س مػؾ سقمػاس تاػتد أ ػراض االك ئػاب  ػمف اسس شػاركمف

ئ  أ   سػـ مكػف ه ػاؾ  بلاػا ك مػرة  ػمف اس ظػرة إسػ  يػترة اسالػـ تاالك ئػاب كسػا ا ػ  سػـ تأظ رت اس  ا
 تاد  بلاا ذات دالسا إئيائما  مف اسدراا اسكبما سام ا اس ئث  ب  سقماس يترة اسالػـ تسقمػاس 

تسػػا ذسػػؾ كػػاف ه ػػاؾ  بلاػػات ك مػػرة  شػػمر إسػػ  أف ، تسػػـ  ػػد ـ اس  ػػائ  اس رضػػمات اسساطػػاة.االك ئػػاب
 .   يترة اسالـ   ا سا م ابؽ  االك ئابال  ا

شػػار اضػػطراب يػػترة اسالػػـ سػػدى سار ػػا  لػػ ا ا  ( 2006، واسػػتهدفت دراسػػةف صػػمويؿ 
تسػػا هػق اس ػرتؽ  ػػمف اسا لػمف  ػق ساػػدؿ ا  شػار اضػطراب يػػترة   م ػا سػف طػػبلب ااساػا ألػمتط"

األلالػػػما سػػػف  اسالػػػـ تسػػػا اسابلاػػػا  ػػػمف اضػػػطراب يػػػترة اسالػػػـ تاالك ئػػػاب ت كت ػػػت  م ػػػا اسدرالػػػا
ال خدـ اس ائث سقماس سبلك ئاب ااست   يسمس  ت  اء سقماس سركز اسض ط ، ( طاس ا تطاس ا242)

ت تيػػبت اسدرالػػا إسػػ  اس  ػػائ  اس اسمػػا ، تسقمػػاس  قػػدمر اسػػذات ت  ػػاء سقمػػاس اضػػطراب يػػترة اسالػػـ
ؽ داسػػا % تال  تاػػد  ػػرت 27-11ئمػػث أف  لػػ ا ا  شػػار اضػػطراب يػػترة اسالػػـ  ػػمف  م ػػا اسدرالػػا 

، إئيائما  مف س تلطات دراػات أ ػراد اسام ػا اسػذكتر تاإل ػاث  بػ  سقمػاس اضػطراب يػترة اسالػـ
 تتاتد  بلاا ستا ا داسا  مف اضطراب يترة اسالـ تسقماس االك ئاب.

( دراسة بعنواف " صورة الجسـ وعبلقتها ببعض المتغيرات 1994، ابراهيـ والنياؿوأجرى ف  
.هػػد ت اسدرالػػا إسػػ   رية مقارنػػة لػػدى عينػػة مػػف طالبػػات جامعػػة قطػػر "النفسػػية ػ دراسػػة سػػيكومت

،  قػداف اسشػ ما اسايػ ق، س  ػـت اسػذات : ئص اسابلاا  مف يترة اسالـ ت اػض اسس ةمػرات اس  لػما
، س تلػطا، سدى وبلث  م ات سػف طاس ػات اسااساػا تاسبل ػق ئيػبف  بػ  دراػات سر  اػا، االك ئاب

( طاسػػب سػػف طاس ػػات 119) ت كت ػػت اسام ػػا سػػف، دى اإل ػػاثس خ ضػػا  بػػ  سقمػػاس يػػترة اسالػػـ سػػ
اسساست ػػػا ، ( الػػػست إسػػػ  وػػػبلث ساست ػػػات40-20)  ػػػاتكػػػاف س تلػػػط أ سػػػار اسام، ااساػػػا اطػػػر
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ىى
، اػػػػػا اسسر  اػػػػػا  بػػػػػ  سقمػػػػػاس يػػػػػترة اسالػػػػػـدر تسوبػػػػػت  م ػػػػػا اإل ػػػػػاث ذتات اس، (14ف=  )األتسػػػػػ 

ف=  )تاسساست ػػا اسواسوػػا، اسس تلػػطاذتات اسدراػػا  تسوبػػت  م ػػا اإل ػػاث( 42ف=)تاسساست ػػا اسوا مػػا 
اسالػـ سئل ػاث  تالػ خدـ اس ائوػاف سقمػاس يػترة، تسوبت  م ا اإل اث ذتات اسدراػا اسس خ ضػا( 36

تاخ  ار  م س سس  تـ اسذات سف إ داد تسمـ  م س ت راس  تا    يػ تت  ػرج تلػ مر ، سف إ دادهسا
، سقمػػاس االك ئػػاب سػػف إ ػػداد اس ائوػػافتسقمػػاس  قػػداف اسشػػ ما اسايػػ ما سػػف إ ػػداد اس ائوػػاف ت ، كاسػػؿ

، ت تيػػبت اس  ػػائ  إسػػ  أف اسطاس ػػات اسقطرمػػات سػػف ذتات يػػترة اسالػػـ اسسر  ػػا أكوػػر  قػػدمرا  سػػذتا  ف
اا سا مػػا  سقار ػػا   ظمػػرا  ف اسبل ػػق ئيػػبف  أكوػػر   ػػاؤال  كػػف ت ،  ضػػبل   ػػف شػػاترهف  سػػدى ك ػػاء  ف

سذكر  أ   تاد أف اس رؽ  ػق س ةمػر  قػداف تادمر  ا،  ب  دراات س تلطا  ب  سقماس يترة اسقبؽ
تهػػػذا ط ماػػػق ، اسشػػػ ما كػػػاف سيػػػاسل اسطاس ػػػات ذتات اسدراػػػا اسسر  اػػػا  بػػػ  سقمػػػاس يػػػترة اسالػػػـ

ئ   سػت ، مسبف إس  اسئ اظ  ب  أتزا  ف  طرمقا أت  أخرى،  اإل اث اسس  سات  يترة اسالـ اسسوب 
ت ػا اس ػػق ئيػبت  بػػ  سلػ تى  ػػاؿ ت اػػد أف اسساس، اس  اػت  ػف اسطاػػاـ سبتيػتؿ أل ضػػؿ يػترة

تس تلػػػط  بػػػ  دراػػػات سقمػػػاس اسالػػػـ كػػػف أكوػػػر اماا مػػػا تاا  ا ػػػا   اسػػػذات اسالػػػسما سقار ػػػا  ػػػذتات 
تاد لابت اإل اث ذتات اس قدمر اسس خ ض سيترة اسالـ دراات اك ئاب ، اسيترة اسس خ ضا سبالـ

 ف ماػػػػا ق سػػػػف اسشػػػػ ما كسػػػػا أف  اضػػػػ، أ بػػػػ  سػػػػف  ظمػػػػرا  ف  ػػػػق اسساسػػػػت  مف اسااسمػػػػا تاسس تلػػػػطا
اسس رطػػا. كسػػا تاػػد أف االك ئػػاب اػػد مكػػتف لػػسا س أيػػبا  ػػق يػػترة اسالػػـ اس ػػق   لػػـ  اس شػػتمش أت 

 اال خ اض.

 والخجؿ: صورة الجسـ دراسات تناولت  ػ 3 
هػػد ت سسار ػػا سػػدى اس لػػاسل   دارلػػا( Ferreirae,et,al,2013قامػػت فريػػرا و خػػروف ف   

ت ػدـ اسرضػا  ػف يػترة ( سخاؿ) اسشاتر  اساػار سػف شػكؿ اسالػـتاس ااطؼ سا اسذات  ق ستاا ا ا
( 123ت)، ( سػػف اإل ػػاث اسبل ػػق ماػػا مف سػػف اضػػطرا ات األكػػؿ102تأارمػػت اسدرالػػا  بػػ  )، اسالػػـ

ت تيػبت اس  ػائ  إسػ  ، (23.62تكػاف س تلػط أ سػار  م ػا اس ئػث )، سف  اسا اسلكاف سف اإل اث
كسػػا تاػػد أف كػػبل اسساسػػت  مف  اػػا ق سػػف شػػاتر ، اػػؿأف اس لػػاسل سػػا اسػػ  س ار ػػ ط لػػب ما  سػػا اسخ

إال أف  م ػا سػف ماػا مف سػف ، كسا أ  ف  مر راضػمات  ػف يػتر أالػاس ف،  اسخاؿ سف أالاس ف
كسا ، اضطرا ات األكؿ كف ماا مف سف ا خ اض  ق  قدمر اسالـ  شكؿ اك ر سف  م ا  تاـ اسلكاف

ال مؤدب  اسضرترة إس  اسسشاركا  ػق إ  ػاع  أظ رت اسدرالا أف اسشاتر  اسخاؿ سف اسشكؿ اسخاراق
  ظاـ  ذائق. 
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ىى
سار ػػا سػػدى  ػػأومر اإل ػػبلـ ( Monro,al,et,2005واسػػتهدفت دراسػػة مػػونرو و خػػروف ف  

ت لػ ا ظ ػتر ،  ب  اسيترة اسسواسما ألالاـ اس لاء اسشا ات تسدى شػاترهف  اسخاػؿ سػف أالػاس ف
 سد  ب   ػتع اإل ػبلف . أارمػت اسدرالػا  بػ   م ػا كا ت هذد اآلوار  اا ت ئدمد سا إذ، اسقبؽ سدم ف

( س  ػػا س ػػا  بلاػػا  اسالػػـ 12( سابػػا إ بل ػػات )24ضػػست االدتات )، ( طاس ػػا ااسامػػا39اػػدرها )
ت ػػـ  رضػػ ا  بػػ  أ ػػراد اسام ػػا  بػػ  اس ػػتاسق ، ( األخػػرى سػػمس س ػػا  بلاػػا  اسالػػـ12تاسػػػ )، تس  اا ػػ 

 بم ػػا سابػػا سملػػ  س ػػا  بلاػػا  اسالػػـ تهكػػذا ئ ػػ   ئمػػث مػػرمف تائػػدة سػػف اسساػػبلت اسخايػػا  اسالػػـ 
ت ـ  لامؿ اس  ائ  اس ق أظ رت : زمػادة ظ ػتر اسقبػؽ   ػدسا  ػـ  ػرض إ بل ػات ، سابا 24إ  اء اسػ

تزمػادة اسشػاتر ، كسا ظ رت سل تمات  اسما سف  دـ اسرضا  ػف اسالػـ،  ئتب يتر أالاـ سواسما
.تهػػذا مؤكػد س ػا  ػأف تلػػائؿ اإل ػبلـ  ػؤور لػػب ا   اسخاػؿ سػف أالػاس ف  اػػد  ارضػ ف سبيػتر اسسواسما

 بػ  يػػترة اسالػػـ سػػدى اسشػا ات ت شػػارهف  ػػاس ت ر تاسقبػػؽ تئ ػػ  اسخاػؿ سػػف أالػػاس ف ت ػػدـ اسوقػػا 
  أ  ل ف.

 ئػص اسابلاػا  ػمف اسرهػاب االا سػا ق تكػؿ إسػ    درالػا هػد ت ( 2004، فايػدف كما وقاـ  
ى   ا ػؿ اسرهػاب االا سػا ق اسسر  ػا سػا يػترة سف يترة  اسالـ تس  ـت اسػذات تاستاػتؼ  بػ  سػد

، اسالػـ اسلػب ما تسػا سػػ  سػف دالسػا  ػق ا خ ػػاض دراػا س  ػـت اسػذات االماػػا ق سػدى طاس ػات اسااساػػا
( طاس ا سف اسسقمدات  اس را مف األتس  تاسوا ما ت ـ اخ مارها 312 كت ت  م ا اسدرالا األلالما سف )

( تالػػػػ خدـ اس ائػػػث سقمػػػػاس 19 – 17اتئػػػت أ سػػػػارهـ  ػػػمف ) طرمقػػػا اسام ػػػػا اساشػػػتائما اسط قمػػػػا ت ر 
، اسرهاب االا سا ق سف  يسمـ اس ائث تسقماس يترة اسالػـ إ ػداد)  ػبلء اسك ػا ق تساملػا اس مػاؿ

تكا ت اس  ماا  اف  بلاا اسرهاب االا سا ق  كؿ سػف اسػذات ، ( تاخ  ار م  س سس  ـت اسذات1996
 تاتد أت  دـ تاتد يترة اسالـ ت تاتد ار  ػاط لػب ق  ػمف  اسشخيما تاسذات اسالسما   أور كومرا  

اسرهاب االا سا ق تيترة اسالـ االماا ما اسػذب أ ػزاد اس ائػث إسػ    ػدـ اسرضػا  ػف شػكؿ ت تزف 
اسالـ  ضػبل   ػف أف يػتر  ف  ػف أالػاس ف   لػـ  اس شػتم  تاالضػطراب سسػا مسػمط اسبوػاـ  ػف أف 

 سا مػا س أيػبا  ػق يػترة اسالػـ اس ػق   لػـ  اس شػتم  أت اسقبؽ االا سا ق اػد مكػتف لػسا   لػما اا
 االخ بلؿ.

 . دراسات تناولت صورة الجسـ وأكثر مف متغير مف متغيرات الدراسة: 4
لعبلقػػات ا"(دراسػػة بعنػػواف ,Hughes and Gullone,2011فأجػػرى هػػوغز وجولػػوف  

سػف هػد ت سب ئقػؽ ".:العاطفية المعتدلة المنتظمة بػيف مخػاوؼ صػورة الجسػـ واألعػراض النفسػية 
، دتر اال  داؿ  ق اساتاطػؼ اسس ظسػا  ػق اسابلاػات  ػمف سخػاتؼ يػترة  اسالػـ تاأل ػراض اس  لػما

أكسبػػتا  قمػػمـ ، ( لػػ ا20-11سػػف اس  مػػاف تاس  مػػات أ سػػارهـ  ػػمف ) 533ت كػػتف سا سػػا اسام ػػا سػػف 
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ىى
، االك ئػاب، سسشػاعاماس اسسشػا ر تاأل كػار سيػترة اسالػـ تالػ را مامات ساػاؿ ساػمف ت ػاـ س  ظػمـ ا

تأشارت اس  ائ  إس  أف اساتاطؼ اسس  ظسا س ػا  بلاػات سا دسػا  ػمف سخػاتؼ يػترة ، تأ راض اسقبؽ
تسكػػػػػف سػػػػػمس ه ػػػػػاؾ  بلاػػػػػا  ػػػػػمف سخػػػػػاتؼ يػػػػػترة اسالػػػػػـ تأ ػػػػػراض ، اسالػػػػػـ ت أ ػػػػػراض االك ئػػػػػاب

سدم ـ   اسقبؽ. بلتة  ب  ذسؾ اسسراهقتف اسذمف ذكرتا أف  سدم ـ سخاتؼ س  ظسا سيترة اسالـ مكتف
 أ ب  سرائؿ أ راض االك ئاب

االكتئاب تحري ( 2011اويكيف و يمديز وساهف وغورف قاـ بها كؿ مف  دراسة واستهدفت 
ا ػػػ شػمر اس ما ػات است ائمػا إسػ  تاػتد ار  ػاط  ػمف اس دا والقمؽ لدى المرضػي ذوي البدانػة المفرطػة ".

ا سدى اسسرضػ  اس ػدم مف ػاأل راض اس  لمت اد أف  ددا  سف اسدرالات تيؿ إس  ا  شار ، تاالك ئاب
دتف  شخمص هذد األسراض اس  لما. سذا كاف اس دؼ سف هذد اسدرالا هت  ئدمػد اس شػخمص اس  لػق 

، تاسػػذمف  قػػدستا  طب ػػات إسػػ  الػػـ اسةػػدد اسيػػساء،  ػػق اسسرضػػ  اسػػذمف ماػػا تف سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا
 ػػـ  ط مػػؽ ، ضػػ  ذتب اسلػػس ا اسس رطػػاتس ئدمػػد  سػػط االك ئػػاب تسلػػ تمات أ ػػراض اسقبػػؽ   ػػد اسسر 

ساست ػػا ) شػخص(27ت )( ساست ػا اسلػػس ا اسس رطػا) سػرمض  اسلػػس ا اسس رطػا( 62)اس ئػث  بػ  
اسذمف ئضرتا إس  اسامادة اسخارامػا سبةػدد اسيػساء   ػـ ئلػاب ك بػا اسالػـ تااػرب  قمػمـ ، ضا طا (

ل خداـ سقماس  قممـ االك ئاب ت ـ  قممـ امسا اسسش ركمف  ا، سب شخمص اس  لق  ب  اسما اسسرض 
تاػػد  ػػـ اسئيػتؿ  بػػ  دراػػات  اسمػػا ، HAM-Aتسقمػػاس  قمػػمـ اسقبػؽ س سب ػػتف  HAM-Dس سب ػتف 

أكور س  ا  ػق ( ساست ا اسلس ا) ت دالسا اتما  قاتكا ت ذ، سكبل  سف سقماس  قممـ اسقبؽ تاالك ئاب
، سرضػػ  اس ػػدم ممف هػػت االك ئػػاباسساست ػػا اسضػػا طا.تاد كػػاف أكوػػر األسػػراض اس  لػػما شػػمت ا   ػػمف اس

كسا ا ضػل سػف اس  ػائ  أف أكوػر سػف  يػؼ اسسرضػ  اسػذمف ماػا تف سػف اسلػس ا اسس رطػا تاػد سػدم ـ 
، ابػػؽ الػػدب، شػػاتر  اسػػذ ب، ائػػد أ ػػراض االك ئػػاب  بػػ  األاػػؿ تاس ػػق  راتئػػت سػػف سػػزاج سك ئػػب

 يػؼ سرضػ  اسلػس ا   قداف اس شاط  ق اساسؿ( تكذسؾ األسػر م ط ػؽ  بػ  اسقبػؽ تاػد أف أكوػر سػف
، اس ػػػػت ر، األرؽ، ماػػػػا تف سػػػػف تائػػػػد  بػػػػ  األاػػػػؿ سػػػػف أ ػػػػراض اسقبػػػػؽ تاس ػػػػق  يػػػػؼ اسسػػػػزاج  ػػػػاسقبؽ

اسا ػػاز اس   لػػق ، است ائمػػا األ ػػراض اسقب مػػا، اسقبػػؽ اسالػػدب، اسسػػزاج اسسك ئػػب، اسيػػات ات اسسار مػػا
 تاسا از اس ضسق تاأل راض اسبلإرادما.

" صػػورة الجسػػـ والشخصػػية البينيػػة  عنػػواف :( ب2009، عبػػاس وشػػويخفدراسػػة  وجػػاءت 
سئاتسػػا هػػد ت س توعبلقتهمػػا بػػبعض االضػػطرابات السػػيكوماتية لػػدى طػػبلب الجامعػػة " ( فالحديػػة

اسكشػػؼ  ػػف  بلاػػا يػػترة اسالػػـ ت سػػط اسشخيػػما اسئدمػػا  ػػ اض االضػػطرا ات اسلػػمكتسا ما سوػػؿ 
اسا ػػػػػاز اسايػػػػػ ق  اضػػػػػطراب اسقبػػػػػب تاألت مػػػػػا اسدستمػػػػػا تاضػػػػػطراب اسا ػػػػػاز اس ضػػػػػسق تاضػػػػػطراب
كسػػا هػػد ت سسار ػػا ، تاضػػطراب اس اػػب تاضػػطراب االك ئػػاب تاضػػطراب اسقبػػؽ سػػدى طػػبلب اسااساػػا
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ىى
ت كت ػػت ، اػا كس  ئػات أل سػػاط االضػطرا ات اسلمكتسا مػػدتر كػؿ سػف يػترة اسالػػـ تاسشخيػما اس م مػ

 اا تاأل سار  اس راا اسرا( إ اث 100، ذكتر 100) ا استادبػ ااسا( طاسب تطاس ا 200اسام ا سف )
( تاد ال خدـ اس ائواف سقماس يترة اسالـ تسقماس اسشخيما اس م ما سف إ داد 24 -18 قا  مف )

اس ػػػائومف تاائسػػػا كتر ػػػتؿ تالػػػ سارة  ما ػػػات اسئاسػػػا ت تيػػػبت اس  ػػػائ  إسػػػ  أف اس قمػػػمـ اسلػػػب ق سيػػػترة 
 . شكؿ اماا ق  زمادة اضطراب اسقبؽ ت  األ راض االك ئا مااسالـ مر  ط 

بعنػواف "عػدـ ( و التي جػاءت (Hathat,et.al., 2009 حتحت و خروف  دراسةوسعت  
اعتقػػادات األكػؿ واحتػػراـ الػػذات لػػدى اإلنػػاث ، ا عػػف صػػورة الجسػػـ وعبلقتهػا بالطػػب النفسػػيػالرضػ

 ئدمػػد سػػدى ا  شػػار  ػػدـ اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ  ػػق اسئػػاالت اسخطمػػرة س المصػػريات المراهقػػات "
تدرالا اسابلاات سػا األ ػراض ،  مات  ق اسسرئبا اسوا تما تاضطراب اسطااـاسةمر لرمرم  ضسف اس 

سف اإل اث ( 417)  ت كت ت  م ا اس ئث سف( تائ راـ اسذات، اضطرا ات اساادات اسةذائما، اس  لما
لػ ا ت ضػس ت أدتات اس ئػث األدتات  18 -15اسسراهقات اسسيرمات تاسبل ق   راتح أ سػارهف  ػمف 

 اس اسما : 

 .SOCIAL DEMOGRAPHICاالا سا ق  لسلاس -

 .EDBQال  ماف اضطراب اسسا قدات اسةذائما  -

 .BIDQل  ماف  شتد يترة اسالـ ا -

 .R-95        SCL-90-Rاائسا  ئص األ راض  -

 .SESتسقماس  قدمر اسذات  -

 ػدـ  تك مػرا  ئمػث أظ ػرت اسام ػا الػ ماء  ، تكا ت اس  ائ  س لقا ازئما  سا سا ترد  ق اسدتؿ اسةر مػا
 31.7 )ت، سػػدم ف الػػ ماء ااػػؿ سػػف يػػترة اسالػػـ( %28.8 )تاػػد تاػػد أف، اسرضػػا  ػػف شػػكؿ اسالػػـ

كػػػػاف سػػػػدم ف رضػػػػا  ػػػػاسق .تأظ ػػػػرت اس  ػػػػائ  أف اس  مػػػػات  %(39.4)ت ، %( كػػػػاف اسرضػػػػا س تلػػػػط
، اسسراهقػػات  يػػائ ات اسرضػػا اسسػػ خ ض  ػػف يػػترة اسالػػـ سلػػ تمات  اسمػػا سػػف االك ئػػاب تاسقبػػؽ

سػا ، سدرالا ار  اط  دـ اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ سػا اضػطراب اسسا قػدات اسلػب ما سؤلكػؿتأظ رت ا
تاػػػد كػػػاف ا  شػػػار االلػػػ ماء ت ػػػدـ اسرضػػػا  ػػػمف اسسراهقػػػات  ػػػق اس ترمػػػا سيػػػر ،  ػػػد ق ائ ػػػراـ اسػػػذات
تم  ةػػق  بػػ  األ ئػػاث اس  لػػما أف  كػػتف أكوػػر ابقػػا   شػػأف اضػػاما يػػترة اسالػػـ ، اسئضػػرما سػػدهش
   بلؿ اس  لق .اسس زاس ا سا اال
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ىى
: " صػػػورة الجسػػػـ وعبلقتهػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات دراسػػػة ( 2006، واسػػػتهدفت فالزائػػػدي 

لػدى عينػة مػف المػراهقيف والمراهقػات لممػرحمتيف الدراسػتيف ( االنفعاليةف القمؽ ػ االكتئاب ػ الخجػؿ
يػػترة اس ػػرتؽ  ػػمف  م ػػات اسدرالػػا  ػػق  سب اػػرؼ  بػػ . المتوسػػطة والثانويػػة داخػػؿ مدينػػة الطػػائؼ

تسئاتسػا اس اػرؼ  بػ  اسابلاػا  ػمف يػترة ( اسقبػؽ ػ االك ئػاب ػ اسخاػؿ) اسالػـ تاسس ةمػرات اال  ااسمػا
 300ئمػػػث  كت ػػػت اسام ػػػا سػػػف )، اسالػػػـ تاسس ةمػػػرات اال  ااسمػػػا لػػػا قا اسػػػذكر  ػػػمف  م  ػػػق اسدارلػػػا

سطػػػائؼ سػػػف طػػػبلب اسسػػػرئب مف اسدرالػػػ مف اسس تلػػػطا تاسوا تمػػػا  ػػػق سدم ػػػا ا( طاس ػػػا 300ت)( طاسػػػب
تال خدست اس ائوا سقماس يترة اسالـ ػ إ داد اسك ا ق تاس ماؿ تسقماس اسقبؽ سف إ داد   د اسخاسؽ  
تسقماس االك ئاب سػف إ ػداد  رمػب  تسقمػاس اسخاػؿ االا سػا ق سػف إ ػداد أ ػت زمػد تاس مػاؿ تااسػت 

ار  ػاط  مرلػتف  تسااسػؿ   T- test الػ خداـ اسس تلػطات اسئلػا ما تاال ئرا ػات اسسامارمػا تاخ  ػار
كألػاسمب إئيػػائما ت تيػػبت اس ائوػػا إسػ  تاػػتد  ػػرتؽ  ػػمف اسسػراهقمف تاسسراهقػػات  ػػق يػػترة اسالػػـ 
ئمػػػث كػػػاف اسسػػػراهقمف أكوػػػر رضػػػا  ػػػف يػػػترة أالػػػاس ـ كسػػػا   ػػػمف تاػػػتد  ػػػرتؽ  ػػػق دراػػػا اسقبػػػؽ 

 تاالك ئاب اسخاؿ سياسل اسسراهقات.
ج المعرفػػي السػػموكي فػػي عػػبلج بعنػػواف " فاعميػػة العػػبلدراسػػة (2003، الدسػػوقي رىفوأجػػ 

تهػد ت سب ئقػؽ سػف  ا بمػا  ر ػاس  سباػبلج اضطراب صورة الجسـ لدى عينة مف طالبػات الجامعػة "
اسسار ق اسلبتكق  ق  ئلمف إدراؾ يترة اسالـ سدى  م ا سف طاس ات اسااساا اسبل ػق ماػا مف سػف 

ساست ػػا سػػف اسخ ػػرات تالػػ خدـ اس ائػػث  ر ػػاس   بلاػػق سار ػػق لػػبتكق م ضػػسف ، هػػذا االضػػطراب
تكا ػػػػت  م ػػػػا اسدرالػػػػا   ػػػػارة  ػػػػف ، تاسسسارلػػػػات تاأل شػػػػطا اسمتسمػػػػا سب قبمػػػػؿ سػػػػف ئػػػػدة االضػػػػطراب

 ػـ اخ مػارهـ   ػاء   بػ  ، ( طاس ػا15تاتاـ كؿ س  ا )، ساست  مف ساست ا ضا طا تاألخرى  ارم ما
اػػػراء سقػػػا بل، إاػػػراء اخ  ػػػارات سوػػػؿ الػػػ خ ار شػػػكؿ اسالػػػـ ت تاس أكػػػد سػػػف تسقمػػػاس  مػػػؾ سبلك ئػػػاب تا 

تال خدـ اس ائث  ق ، ت ـ اخ مار اسام ا  ق سل تى اسس تلط،  اا س اسساست  مف  ق اساسر تاستزف
درال    دة أدتات تهق : سقماس اسسل تى االا سا ق تاالا يادب اسوقػا ق اسسطػتر سؤللػرة تسقمػاس 

خدـ  ر ػاس   ػبلج تالػ ، تسقماس اسقبػؽ االا سػا ق تسقمػاس  مػؾ سبلك ئػاب، اضطراب يترة اسالـ
زسػف كػػؿ ابلػا لػػا  اف تاسابلػا سػػرة تائػػدة ، ابلػػا  بلامػػا( 13سار ػق لػػبتكق  ػـ  ط مقػػ   بػ  )

تكا ػػت ، اساػػبلج ا اػػد اس ط مػػؽ سب أكػػد سػػف  اا ػػ، ( شػػ تر3كسػػا اػػاـ     ػػا اسئػػاالت سسػػدة )، ألػػ ت ما  
سقار ػػا  ػػأ راد  ار  ػػا سلػػ تى اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ سػػدى اسساست ػػا اس ارم مػػا سػػف   ػػائ  اس ئػػث:
كسا أف سل تى اسرضا  ػف يػترة اسالػـ ار  ػا سػدى أ ػراد اسساست ػا اس ارم مػا ، اسساست ا اسضا طا

اس ر ػاس   ػق زمػادة  اسسػا مؤكػد  ا بمػ،  اد  ط مؽ اس ر ػاس  سقار ػا  سلػ تى اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ
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 ػق كػؿ سػف اسقبػؽ  كسػا أظ ػرت اس  ػائ  تاػتد  ػرتؽ داسػا إئيػائما اسرضا  ػف يػترة اسالػـ سػدم ف.

 تاالك ئاب سدى أ راد اسام ا سياسل اسقماس اس ادب.

"اضطرابات الشػراهة عنػد فتناولت ( ,.2002Matos,et.alف ماتوس و خروف دراسة أما 
االكتئػاب وصػورة الجسػـ لػدى األشػخاص المصػابيف بالسػمنة المفرطػة فػي ، القمػؽ، تناوؿ الطعػاـ

ا هػػت  قمػػمـ ت مػػرة اضػػطراب اسشػػراها   ػػد   ػػاتؿ اسطاػػاـ اف اس ػػدؼ سػػف اسدرالػػػكػػت  ثػػبلث مسػػتويات".
BED  أت اسشػػراها   ػػد   ػػاتؿ اسطاػػاـ  ػػ  ـBINGE ،ترة اسالػػـػاضػػطرا ات يػػ، االك ئػػاب، اسقبػػؽ ،

تااسػػت  م ػػا اس ئػػث ، سػػدى اسسرضػػ  اسػػذمف ماػػا تف سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا لػػاما  ستاػػتد  ػػبلج سبلػػس ا
 كاـ  س تلط81.7ت  40 مف   BMI ا اسالـر ك بػتسؤش( ذكتر 10إ اث ت 40شخص()  )  ب 
( ت ػـ الػ خداـ االلػ  ماف كػأداة سب ئػث 56 -18) ( ت  راتئت األ سػار سػف9.2 -كاـ +  52.2)

س قمػمـ اضػطراب اسشػراها  ػف   ػاتؿ  QEWP-R( تكاف االل  ماف  ػف األكػؿ تأ سػاط تاسػتزف سػ قل
ر أل ػراض االك ئػاب ت الػ  ماف سشػكؿ اسطااـ أت اسشراها  ق   اتؿ اسطاػاـ    ـ.تسقمػاس سبقبػؽ تآخػ

ماػػػا تف سػػػف اضػػػطراب اسشػػػراها  ػػػف   ػػػاتؿ ( % 36)تكا ػػػت اس  ػػػائ   بػػػ  اس ئػػػت اس ػػػاسق :، اسالػػػـ
، (% 100)تكا ػت  لػ ا االك ئػاب ، ماا تف سف اسشراها  ق   اتؿ اسطااـ    ـ(% 45)ت ، اسطااـ

ا ػػػت  لػػػ ا اسقبػػػؽ كلػػػسا تك( %84) م سػػػا سػػػف ماػػػا تف سػػػف األ ػػػراض اسئػػػادة تيػػػبت  لػػػ   ـ إسػػػ  
 سف أ راد اسام ا  دـ ار مائ ـ سف شكؿ أالاس ـ .(% 45)تأظ ر  (%76)تكئاسا (% 70)

بػراهيـػكما وهدفت دراسػ إسػ  اس اػرؼ  بػ  سػدى اسابلاػا  ػمف اسشػ ما  (1994، ة فالنيػاؿ وا 
الػا  بػ  االك ئاب ػ اسقبؽ ػ استلػتاس( تاشػ سبت  م ػا اسدر ) اسس رطا ت اض االضطرا ات تاسايا ما

طاس ػػػا سػػػػف طاس ػػػػات ااساػػػػا اطػػػػر تالػػػػ خدـ اس ائوػػػاف سقمػػػػاس اسشػػػػ ما اسس رطػػػػا سػػػػف إ ػػػػداد ( 110)
تاائسػا استلػاتس اسق رمػا ، تسقمػاس لػسا اسقبػؽ سلػ مب رار تزسبلئػ ، اس ائومف تسقماس  مػؾ سبلك ئػاب

، ب إئيائماإ داد أئسد   د اسخاسؽ. تال خدـ اس ائواف اس ئبمؿ اسااسبق تسااسبلت االر  اط كألاسم
 تأل رت اس  ائ   ف أف اسطاس ات ذتات اسش ما اسس رطا أكور اك ئا ا تابقا  .
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 :عقيب عمى الدراسات السابقةت
ئمث   اتست اسما ا يترة ، سف خبلؿ ال اراض اسدرالات اسلا قا  قد   مف سدى وراءها 
ف اخ بؼ  اض ا  ق اسام ا تاألهداؼ، سالـا  لات اسلا قا سف ئمث :تلم ـ اس ابمؽ  ب  اسدرا، تا 

 : الهػػدؼمف حيث 

،  اددت أهداؼ هذد اسدرالات تذسؾ سف خبلؿ درالا يترة اسالـ  ق  ئات  سرما سخ ب ػا 
،   اػػد  اضػػا لػػبط اسضػػتء  بػػ   ت مػػا اسئمػػاة تاس تا ػػؽ اسزتااػػق سسل أيػػبلت اسػػرئـ كدرالػػا )اػػاد

رها  ب  اس  ا ؿ اسزتااق تاس اض هدؼ سب ارؼ  ب  يترة اسالـ تأو، (2010، ( ت)كردب2011
 (.2011، كدرالا )خطاب

، ت تضػػػا اسػػػ اض  ػػػراس  س ئلػػػمف يػػػترة اسالػػػـ سػػػدى  م ػػػات سخ ب ػػػا سوػػػؿ درالػػػا)ختاا 
( كسا   ػاتؿ  اضػ ا اسساػاامف 2009، ( ت)شقمػر2003، ( ت)اسدلتاق2002، ( ت) اسسةازب2011

ف ساظػػػـ اسدرالػػػات ا  قػػػت تسػػػا هػػػذا   اػػػد أ، (2002، ( ت) اسسةػػػارب2008، األشػػػـر)  يرمػػػػا  سوػػػؿ
( ت) اسة اشػق 2004، ( ت) رملػساف2006،  ب  سار ا سدى اسرضػا  ف يترة اسالـ كدرالا) امػد

(. تاػػػاءت درالػػػات سسار ػػػا سلػػػ تى اسقبػػػؽ كسػػػا  ػػػق درالػػػا 2006، ( ت) اسزائػػػدب2011، تاسشػػػتمخ
( . 2004، ( تدرالػػػػػا ) امػػػػػد2008، اسقاضػػػػػق) ( تدرالػػػػػا2009، ( تدرالا)شػػػػػقمر2012، )سبئػػػػػـ

، اسشػقمرات) تهد ت  اض اسدرالات سب ارؼ  ب  سل تى االك ئاب إس  اا ػب يػترة اسالػـ كدرالػا
( تهػػػد ت اخػػػرى سب اػػػرؼ 2006، (ت) يػػػستمؿ2008، ( ت)هػػػاسب تف2008، (ت)  ػػػد اس  ػػػق2012

، ( ت) امػػػػد2005، ( ت)سػػػت رت تآخػػػرتف2013،  رمػػػرا تآخػػػرتف)  بػػػ  سلػػػ تى اسخاػػػؿ سوػػػؿ درالػػػا
2004.) 

 نػػة:العيمف حيث 
  اتست هذد اسدرالا  شكؿ سئدد  ئا اس لػاء اسس زتاػات اس ػدم ات تاسبل ػق  كػتف سػدم ف ك بػا  

( تسػػـ   طػػرؽ كومػػر 50- 25ت  ػػراتح أ سػار اسام ػػا سػػف )، كاػػـ/ـ( 30اسالػـ  لػػاتب أت أك ػػر سػػف )
ت سكػػف اسدرالػػا، سػػف  اسدرالػػات س ػػذد اسشػػرمئا اساسرمػػا  بػػ  ئػػد  بػػـ اس ائوػػا  ػػق اسسا سػػا اسار ػػق

( 2006، (ت)يػػػستمؿ2004، اسلػػػا قا   اتسػػػت  ػػػق ساظس ػػػا شػػػرمئا طب ػػػا اسااساػػػا كدرالػػػا ) امػػػد
( 2003، ( ت)  اسدلػػػػػتاق2003، ( ت)شػػػػػاهمف تس مػػػػػب2012، (ت)شػػػػػقمرات2010، ت)  ػػػػػد اس  ػػػػػق

تاسػػ اض اآلخػػر اهػػ ـ  شػػرمئا اسسػػراهقمف كدرالػػػا  (2008، ( ت) هػػاسب تف2001، ت)سػػت مرا ترمػػتس
 (.2010، ( ت)اتسد مبد2012، ( ت)سبئـ2006، ( ت) امد2008، (ت)األشـر2011، )ختاا
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ىى

   :األدوات والمقاييسمف حيث 
تاػد ، ا ا ت  اس ما اسدرالات اسلػا قا إسػ  الػ خداـ اسسقػاممس تااللػ  ما ات كػأدتات سبدرالػػا 

س تالػ خدست اس ائوػا سقمػا، أ دت اس ائوا األدتات اسس الػ ا تاسسق  ػا سئلاا ػػا  بػ   ػرتض اسدرالػا
يػػػػػترة اسالػػػػـ تسقمػػػػاس اسقبػػػػؽ تسقمػػػػاس اسخاػػػػؿ تسقمػػػػاس االك ئػػػػاب تسقمػػػػاس اسك ػػػػػاءة االا سا مػػػػا 

 تاسما ا) سف إ داد اس ائوا(.

( ت) 2011، ختاػا) تااـ  ائوتف  ق اسدرالات اسلا قػا  إ ػداد أدتات درالػ  ـ  أ  لػ ـ كػػ 
ت)ا ػػػػػػراهمـ  (2006، ( ت)يػػػػػػستمؿ2003، ( ت)شػػػػػػاهمف تس مػػػػػػب2006، ( ت) امػػػػػػد2008، األشػػػػػػـر
(.  ػػق ئػػمف الػػ ااف  ػػائوتف آخػػرتف  سقػػاممس تأدتات اػػاهزة كسقمػػاس يػػترة اسالػػـ 1994، تاس مػػاؿ

 (.2002، ( ت)اسسةازب2010، ( ت)كردب2011، ( ت)خطاب2011، ااد) سب ماؿ تشقمر سوؿ:

 :النتائجمف حيث 

 ا ػا سػف داؼػاأله ت  تع، ا ا سف اتماس رض س  تع تذسؾ ا؛ػاسلا ق اسدرالات   ائ  اخ ب ت 
 . يترة اسالـ اسام ا  أور إس  اسلا قا اسدرالات   ائ  أ بب ت تيبت، أخرى

 :السابقة الدراسات مف استفادت  تـ ما
 امػاسار   اسبةػا درالػا أب  اػد سػـ، اسابسػق تاس ئػث اسدرالػا أد مات  ب  اس ائوا اطبلع  اد 
 راتمػاسس ة  اػض إسػ   طراػت لػاتاسدرا  اػض أف اسابػـ سػا، اسػتزف اسزائػد ذتات اسزتاػات  ػامسا

  اض  طرات اماألا   اسدرالات  ب  ت إطبل  ا،  اـ  شكؿ اس لاء  ب  اماسئاس سبدرالا اسسطبت ا
.كسا الػ  ادت اس ائوػا اسسػرأة اس دم ػا  تاا  ػا اس ػق اسضػةتط  بػ  ت ئدوت، اسام ا  بؾ إس  اسدرالات

ماس  ائ . سف اسدرالات اسلا قا  ق إ داد أدتات اسدرالا ت  لمر

 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: 
ئمث   اتست اسدرالا اسسرأة ، سا مسمز هذد اسدارلا خيتيما اسام ا اس ق    اتس ا اس ائوا 

تسف ،     تسا زاست  اا م  اسسرأة اس بلطم مااتاسااسـ أاسا ماق سا  ، اس دم ا () اس بلطم ما اسس زتاا
اسسرأة اس دم ا  ق  زة سا ، لا س ضا اس ائوا مدها  ب   قطا سـ   ئث سف ا ؿه ا ااءت  كرة اسدرا

هؿ مؤرا ا هذا األسر تمؤدب إس  ، ئاس ا هؿ  ش    لاء استطف اسار ق  االه ساـ  اسشكؿ تاستزف
 .أـ أف سا سر  بم ا سف ئرتب تئيار تا ؿ ااب ا  خ بؼ  ف  مرها، ابق ا تاك ئا  ا
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ىى

م

  
 
    الرابغالرابغ  الفصلالفصل

  طريقـت واإلجــراءاثطريقـت واإلجــراءاثالال

م

م

 مم.عـفجماظدرادـــة

 مم.اظدرادـــةمجمؿؿع

 مم.اظدرادــةمسقــــة

 م.اظدرادــــةمأدواتم

 مم.اظدرادــةمصدقمأدوات

 م.اظدرادةمثؾاتمأدوات

 اظدرادـــةماألداظقبماإلحصائقةمادللؿكدعـةميفم. 
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 الفصؿ الرابع
 الطريقػػة واإلجػراءات

 ػػػػػػػػق    مػػػػػػػػذ  ا ػػػػػػػػا اس ائوػػػػػػػ اػػػػػػػراءات اس ػػػػػػػػق ا  ام  ػػػػػػػاتؿ هػػػػػػػػذا اس يػػػػػػػؿ تيػػػػػػػػ ا  س يػػػػػػػػبل  سئل
، ت ئدمػػػػػد  م ػػػػػا اسدرالػػػػػا، تتيػػػػػؼ سا سػػػػػا اسدرالػػػػا، تسػػػػػف ذسػػػػػؾ  ارمػػػػػؼ سػػػػ    اسدرالػػػػػا، اسدرالػػػػا

، ت مػػػػػػػاف إاػػػػػػػراءات اسدرالػػػػػػػػا، تاس أكػػػػػػػد سػػػػػػػػف يػػػػػػػدا ا تو ا  ػػػػػػػا، تا  ػػػػػػػداد أداة اسدرالػػػػػػػا )االلػػػػػػػ  ا ا(
بػػػػػػػػق تيػػػػػػػػؼ س ػػػػػػػػذد ت مسػػػػػػػػا م، تاأللػػػػػػػػاسمب اإلئيػػػػػػػػائما اس ػػػػػػػػق الػػػػػػػػ خدست  ػػػػػػػػق سااساػػػػػػػػا اس  ػػػػػػػػائ 

   اإلاراءات.

 منهج الدراسة:
 الػػػػػ خداـ اسسػػػػػ    استيػػػػػ ق اس ئبمبػػػػػق  ااس ائوػػػػػ تسػػػػػف أاػػػػػؿ  ئقمػػػػػؽ أهػػػػػداؼ اسدرالػػػػػا ااسػػػػػ  

تهػػػػػػػػت أئػػػػػػػػد أشػػػػػػػػكاؿ اس ئبمػػػػػػػػؿ تاس  لػػػػػػػػمر اسابسػػػػػػػػق اسسػػػػػػػػ ظـ ستيػػػػػػػػؼ ظػػػػػػػػاهرة أت سشػػػػػػػػكبا سئػػػػػػػػددة 
ت يػػػػػػػػتمرها كسمػػػػػػػػا   ػػػػػػػػف طرمػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػا  ما ػػػػػػػػات تسابتسػػػػػػػػات سق  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػف اسظػػػػػػػػاهرة أت اسسشػػػػػػػػكبا 

خضا  ا سبدرالات اسدامقا.ت   (.324: 2000، )سبئـي م  ا ت ئبمب ا تا 

تاػػػػػػد  ػػػػػػـ الػػػػػػ خداـ اسسػػػػػػ    استيػػػػػػ ق اس ئبمبػػػػػػق  ا   ػػػػػػارد أ لػػػػػػب اسس ػػػػػػاه  سط ماػػػػػػا هػػػػػػذد  
كسػػػػا تأ ػػػػ  ماػػػػد سػػػػف أكوػػػػر اسس ػػػػاه  الػػػػ خداسا   ػػػػق درالػػػػا اسظػػػػتاهر االا سا مػػػػا ، اسدرالػػػػا تأهػػػػدا  ا

 تاإل لا ما.

ئبمبق: أ ػػػػػ  طرمقػػػػػا  ػػػػػق اس ئػػػػث    ػػػػػاتؿ أئػػػػػداوا  تظػػػػػتاهر كسػػػػا  ػػػػػرؼ اسسػػػػػ    استيػػػػ ق اس  
، س ائػػػػػػا سبدرالػػػػػػا تاسقمػػػػػػاس كسػػػػػػا هػػػػػػق دتف  ػػػػػػدخؿ اس ائػػػػػػث  ػػػػػػق سارما  ػػػػػػا، تسسارلػػػػػػات ستاػػػػػػتدة

 (83: 1999، .)األ ا تاألل اذأف م  ا ؿ سا ا  مي  ا تمئبب ا ثتمل طما اس ائ

 ة:ػع الدراسػمجتم
. اس ػػػػػدم ات  ػػػػػق اطػػػػػاع  ػػػػػزةتاػػػػػات ت اسس ز م كػػػػػتف سا سػػػػػا اسدارلػػػػػا األيػػػػػبق سػػػػػف اس لػػػػػاء   

( ئمػػػػػػث أف هػػػػػػذد اسشػػػػػػرمئا هػػػػػػق 30شػػػػػػرمطا أف  كػػػػػػتف ك بػػػػػػا اسالػػػػػػـ سػػػػػػدم ف أك ػػػػػػر أت  لػػػػػػاتب )
 اس ق  سوؿ اس دا ا أسا سا دتف ذسؾ  ماد زمادة  ق استزف.
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 ة:ػة الدراسػعين
 ت كت ت  م ا اسدرالا سف السمف:  

 العينة االستطبلعية:  . أ

( اسػػػػػرأة س زتاػػػػػا 38اسدرالػػػػػا  بػػػػػ   م ػػػػػا اتاس ػػػػػا )ئمػػػػػث ااسػػػػػت اس ائوػػػػػا   ط مػػػػػؽ أدتات 
 ػػػػػػػـ اخ مػػػػػػػارهف  طرمقػػػػػػػا  شػػػػػػػتائما سب أكػػػػػػػد سػػػػػػػف يػػػػػػػدؽ األدتات تو ا  ػػػػػػػا ت ق ػػػػػػػمف ، ت دم ػػػػػػػا
  قرا  ا.

 العينة الفعمية:  . ة

تهػػػػػػق  م ػػػػػػػا  شػػػػػػتائما  لػػػػػػػمطا ط قػػػػػػت  بم ػػػػػػػا أدتات اسدرالػػػػػػا  اػػػػػػػد إاػػػػػػراء اسيػػػػػػػدؽ 
 .سف سا سا اسدرالا اسرأة (162)تاسو ات اش سبت  ب  

  جداوؿ التالية توضج توزيع أفراد عينة الدراسة:وال
   ة:   ػػػ     العين     وصؼ

 سنوات الزواج ألفراد العينة:

، ل ا 5-1% سف اس لاء اس دم ات  راتئت  دد ل تات زتاا ف 34  مف سف خبلؿ اس  ائ   اف 
%  راتئت ل تات 48.1ت ، ل ا 10 – 6%  راتئت ل تات زتاا ف  مف 17.9 م سا 

 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:،  تؽ ل ا  سا 11زتاا ف 

  (0ف جدوؿ رقـ
 يوضج عدد سنوات الزواج لدى أفراد العينة 

 انُسجخ انًئىَخ% انعـــــــذد انسواج

 34.0 55 سُىاث 1-5

 17.9 29 سُىاث 6-10

 48.1 78 فًب فىق 11

 100.0 162 انًجًىع 
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 الفئات العمرية ألفراد العينة:

( 29-20) % سف اس لاء اس دم ات  راتئت أ سارهف  مف34.6س  ائ   اف   مف سف خبلؿ ا
-40) %  راتئت ل تات زتاا ف  مف24.7ت ، %(40.7) %  راتئت أ سارهف  مف40.7ت ، ل ا
 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:، ل ا( 49

 ( 0ف جدوؿ رقـ
 يوضج الفئات العمرية ألفراد العينة

% انعــــــذد  انعًر انًئىَخ انُسجخ  

20-29 56 34.6 

30-39 66 40.7 

40-49 40 24.7 

 100.0 162 انًجًىع 

 مدى وجود أطفاؿ لمنساء البدينات في العينة:

  مف سف خبلؿ اس  ائ   اف اسةاس ما اساظس  سف اس لاء اس دم ات سدم ف أط اؿ ت  ل ا 
 :ادتؿ اس اسقتم ضل ذسؾ سف خبلؿ اس، % ال متاد سدم ف أط اؿ14.2 م سا ، 85.8%

 ( 3ف رقـ جدوؿ
 يوضج مدى وجود أطفاؿ لدى النساء في العينة

 انُسجخ انًئىَخ% انعــــــذد  أطفبل

 85.8 139 َعى

 14.2 23 ال

 100.0 162 انًجًىع 

 

 عدد األطفاؿ ألفراد العينة:

 ت، ط ؿ 3-1% سف اس لاء اس دم ات  راتح  دد أط اس ف 35.3  مف سف خبلؿ اس  ائ   اف 
أط اؿ  سا  7% سدم ف أط اؿ 19.4ت، ل ا 6-4% سف اس لاء اس دم ات سدم ف أط اؿ  ادد 45.3
 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:،  تؽ
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 ( 6فرقـ جدوؿ 

 يوضج عدد األطفاؿ في العينة
 انُسجخ انًئىَخ% انعــــــذد  انعذد

1-3 49 35.3 

4-6 63 45.3 

 19.4 27 فًب فىق7

Total 139 100.0 

 الجسـ ابعاد عف وصفية إحصاءات : 

          ت ػػػػا ئراؼ      1156      بػػػػغ          اس ػػػػدم ات        سب لػػػػاء        اسك بػػػػا       س تلػػػػط      أف     إسػػػػ          اس  ػػػػائ        أظ ػػػػرت
        سامػػػارب          ت ػػػا ئراؼ       31956          اس ػػػدم ات        سب لػػػاء       اسطػػػتؿ       س تلػػػط      بػػػغ     ئػػػمف     ػػػق  ،    153        سامػػػارب

   ،    3151        سامػارب          ت ػا ئراؼ      9954      بػغ          اس ػدم ات        اس لػاء     سػدى       اسػتزف       س تلػط      بػغ        م سا  ،     3151
   :       اس اسق        اسادتؿ     خبلؿ    سف       ستضئا       ذسؾ        اسخايا          تاس  ائ 

 ( 5ف رقـ جدوؿ
 إحصاءات وصفية حوؿ أبعاد الجسـ لدى النساء البدينات في قطاع غزة

 ابعبد انجسى
انميًت 

 انصغزي

انميًت 

 انمصىي
 انًتىسظ

االَحزاف 

 انًعيبري

 5.1 35.4 53.0 30.0 انكتهت

 13.0 158.4 187.0 100.0 انطىل

 13.5 89.6 145.0 61.0 ٌانىس

 مدى عمؿ النساء البدينات في العينة:
، %74.7  مف سف خبلؿ اس  ائ   اف اسةاس ما اساظس  سف اس لاء اس دم ات ال ماسبف ت  ل ا 

 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:، % ماسبف25.3 م سا 
  (4فرقـ  جدوؿ

 يوضج مدى عمؿ النساء البدينات في العينة 

عــــــذد ان انعًم  انُسجخ انًئىَخ% 

 25.3 41 اعًم

 74.7 121 ال اعًم

 100.0 162 انًجًىع 



  الطروقةىواإلجراءاتالطروقةىواإلجراءات

 

118 

 

  الفصلىالرابعالفصلىالرابع

ىى
 المؤهؿ العممي لمنساء البدينات في العينة:

% سف اس لاء اس دم ات ئايبلت  ب  ش ادة اسوا تما 48.1  مف سف خبلؿ اس  ائ   اف 
ئايبلت  ب  ش ادة % 30.9ت ، % ئايبلت  ب  ش ادة اسد بتـ13.6 م سا ، اسااسا  أاؿ
تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ ، % ئايبلت  ب  ش ادة اسدرالات اسابما7.4ت ، اس كاسترمتس

 اس اسق:
 ( 9ف رقـ جدوؿ

 يوضج المؤهؿ العممي ألفراد العينة
 انُسجخ انًئىَخ% انعــــــذد  انًؤهم

 48.1 78 ثبَىيت عبيت فبلم

 13.6 22 دبهىو

 30.9 50 بكبنىريىس

 7.4 12 هيبدراسبث ع

 100.0 162 انًجًىع 

 ة:ػأدوات الدراس
، اسدرالػا خسلػا سقػاممس   لػما  خػدـ أهػداؼ ت رضػمات اسدرالػاال خدست اس ائوػا  ق هػذد 

 : هق
 إعداد الباحثػة              مقياس صورة الجسـ     

 إعداد الباحثػة                    مقياس القمػؽ     

 إعداد الباحثػة               مقياس االكتئاب         

 ة           ػمقياس الخجػؿ             إعداد الباحث

 إعداد الباحثػة            مقياس الكفاءة االجتماعية 

 مف خبلؿ التالي:، وستتطرؽ الباحثة  لكؿ أدا  عمى حد 

 أواًل: مقياس صورة الجسـ:
اسس ابقا  سشكبا اسدرالا تال طبلع رأب   اد االطبلع  ب  األدب اس ر تب تاسدرالات اسلا قا

 ف طرمؽ اسسقا بلت اسشخيما ذات اسطا ا   ق اسسااؿ اس  لق تاس ر تب م ا سف اسس خييمف 
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سدى اس لاء  اسالـ يترة  ب  سب ارؼ اسالـ يترة  مر اسرلسق ااست اس ائوا  إ داد سقماس

 الا.اس دم ات تاس ارؼ   ب  سدى  بلاا يترة اسالـ  س ةمرات اسدر 

 (3ف رقـ ممحؽ  فقرة 23)ف مف النهائية صورتها في المقياس وقد تكوف

 :المقياس بناء خطوات 
تااسػت  إ ػػداد سقمػاس ، س ائوػا  ػاالطبلع  بػ  سقػاممس   اتسػت ستضػتع يػترة اسالػـ ااسػتأواًل : 

  ػدـ  سك  ػا سػف اسئيػتؿ  بػ  اس ائوػا ذسػؾ إسػ  ت اػزى، يػترة اسالػـ  ػاسر ـ سػف ت ػرة اسسقػاممس
ت اإلضػا ا إسػػ   ػدـ سبلئسػػا  اػض اسسئػػاتر  اس بلػػطم ما سقػاممس سيػترة اسالػػـ سق  ػا  بػػ  اس مئػا
 تذسؾ سخيتيما اسام ا اسسخ ارة.، ت  ارات اسسقاممس اسس ائا  ق هذا اسسااؿ

 : عليها االطالع تم التي والمقاييس

 2005)) شقيــــــر زينب إعداد                    الجسم صورة

 ((1996 والنيــال  كفافي إعداد                    سمالج صورة

ااست اس ائوا  االطبلع  ب  اسدرالات اسلػا قا ذات اسابلاػا تاس ػق س ػا يػبا تطمػدة  ستضػتع : اً ػثاني
 اسدرالا.

 تاسلػب ما اسستا ػايما ا  قػرات اسسقمػاس سػف ا ػؿ اس ائوػا  يػتر  ا األتسمػا س  ػا اس قػرات   ـ :اً ػثالث
 سػف  خ ػا  بػ  اسسقمػاس  ػرض ت ػـ .سخ ب ػا ساػاالت  ػق  قػرة  (41)سػف اساسسقمػ ت كػتف

، مف(ئكسػس (7  ػددهـ  بػغ ئمػث اسقطػاع  ااساػات تاس أهمػؿ اسػ  س  بػـ سمػداف  ػق اسس خييػمف
، ت اػػد إاػػراء اس اػػدمبلت اس ػػق أتيػػ    ػػا اسسئكسػػتف م ػػمف أ ضػػاء سا ػػا اس ئكػػمـ.( 1) تاسسبئػػؽ راػػـ

 ػػػـ يػػػما ا اسسقمػػػاس  يػػػما    اسوا مػػػا س يػػػ ل  قػػػرات ، راتكػػػذسؾ  ػػػـ  اػػػدمؿ تيػػػما ا  اػػػض اس قػػػ
 تئذؼ تاسو ات اسيدؽ تئلاب االل طبل ما اسام ا  ب  اسسقماس  ط مؽ ت اد،  قرة( 29اسسقماس )

 .اس ابما اسام ا  ب   ط مق ا(  قرة ت ـ 23) اسسقماس  قرات أي ئت اس قرات  اض

 :المقياس تصحيج
   ارات  ب  يترة اسالـ  قممـ  ـ ئمث األ ااد سالقخ سقمالا    ال خداـ اس ائوا ااست

 مر س أكد ال  -  ط ؽ - شدة   ط ؽ (سب دائؿ  (1، 2، 3، 4، 5) ت اط  اسدراات اسسقماس
  ب  اسدراات  اط   م سا، إماا ما اسا ارة كا ت  ق ئاؿ اس ر مب  ب  (ال   ط ؽ أ دا  -  ط ؽ 

تذسؾ سسار ا سدى اسرضا  ف يترة ، ارات لاس ائاؿ  كا ت اسا   ق (5، 4، 3، 2، 1اس ر مب) 
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اسالـ سدى اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.ت ذسؾ   ئير دراات أ راد  م ا اسدرالا سا  مف اسدراا 

 (. 23( تاسدراا اسد ما )115اساظس  )

 :مقياسصدؽ ال

ؽ  ػػػػاسطر   اس أكػػػػد سػػػػف يػػػػدا ا ااس ائوػػػػ تااسػػػػت ، تمقيػػػػد  ػػػػ  أف  قػػػػمس األداة سػػػػا تضػػػػات سقمالػػػػ  
  اس اسما:

 

 أواًل: صدؽ المحكميف:

 ػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػرض االلػػػػػػػػ  ا ا  ػػػػػػػػق يػػػػػػػػتر  ا األتسمػػػػػػػػا  بػػػػػػػػ  ساست ػػػػػػػػا سػػػػػػػػف ألػػػػػػػػا ذة اػػػػػػػػاساممف سػػػػػػػػف 
ئمػػػػػػػث اػػػػػػػاستا ، اسس خييػػػػػػػمف سسػػػػػػػف ماسبػػػػػػػتف  ػػػػػػػق اسااساػػػػػػػات اس بلػػػػػػػطم ما  ػػػػػػػق سئا ظػػػػػػػات  ػػػػػػػزة

  سػػػػػػػػاء اس قػػػػػػػػرات إسػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػدى ا،  إ ػػػػػػػػداء آرائ ػػػػػػػػـ تسبلئظػػػػػػػػا  ـ ئػػػػػػػػتؿ س الػػػػػػػػ ا  قػػػػػػػػرات االلػػػػػػػػ  ا ا
ت ػػػػػػػق ضػػػػػػػتء  بػػػػػػػؾ اآلراء  ػػػػػػػـ الػػػػػػػ  ااد ، تكػػػػػػػذسؾ تضػػػػػػػتح يػػػػػػػما ا  ا اسبةتمػػػػػػػا، سدرالػػػػػػػاستضػػػػػػػتع ا

 .(1سبئؽ راـ)  اض اس قرات ت ادمؿ  اض ا اآلخر
 ثانيًا: صدؽ التحميؿ العاممي:

ااسػت اس ائوػا  الػػ خداـ يػدؽ اس ئبمػؿ اساػػاسبق سب اػرؼ  بػ  اساتاسػػؿ اسكاس ػا  ػق اسسقمػػاس 
تذسػػػؾ سسار ػػا اس قػػرات اسس شػػػ اا  بػػ  هػػػذد ، اسسقمػػاسسػػف خػػبلؿ ال كشػػػاؼ اساتاسػػؿ اسس ضػػس ا  ػػػق 

(  رد سف اس لاء اس دم ات  ػق 162) ئمث  ـ  ط مؽ اس ئبمؿ اسااسبق  ب   م ا سكت ا سف، اساتاسؿ
 .اطاع  زة

 قد  ـ أاػراء اس ئبمػؿ اساػاسبق االل كشػا ق سػف اسدراػا األتسػ   طرمقػا اسسكت ػات األلالػما  
ئمث  ـ ال خداـ سئؾ اساذر اسكاسف تائد ت يػؼ ، ام ا  ق اسدرالاأل راد اس Hotellingس ت مبم   

تأ قػب ذسػؾ إاػراء  ػدتمر س ااسػد سبسئػاتر  طرمقػا ، يئمل  ب  األاػؿ سباتاسػؿ اس ػق  ػـ الػ خراا ا
Varimax ، بػ  األاػؿ سػف أاػؿ سزمػد سػف اس قػاء  0.30تأ   ر اس ش ا اسسق تؿ سبس ةمػر اسػذب م بػغ 

% 47.5تاد أل خرج اس ئبمؿ اسااسبق وبلث  تاسؿ  لرت  ل ا ، تاقتاستضتح  ق اسسا   اسلمكتس
تاػد ، (21 قرة تائدة سادـ  ش ا ا سػا اساتاسػؿ اسسلػ خراا تهػق ) ئذؼ ئمث  ـ، سف اس  امف اسكبق

ت لػػسما  قػػرات اساتاسػػؿ ئلػػب ا  سائ ػػا سستضػػتع ، ااسػػت اس ائوػػا  قػػراءة سئ تمػػات  قػػرات كػػؿ  اسػػؿ
تاسااسػػؿ ، ئمػػث  ػػـ  لػػسما اسااسػػؿ االتؿ اس اػػد اس  لػػق، مػػا اس قػػراتاس قػػرات أب سػػا   ئػػدث   ػػ  اس

كا ت   ائ  اس ئبمؿ اسااسبق  اد ئذؼ هذد ت ، تاسااسؿ اسواسث اس اد االا سا ق، اسوا ق اسسظ ر اسااـ
 اس قرة كاس اسق:
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 العامؿ األوؿ : البعد النفسي

% تاػػػد 32.7اسكبػػػق  ت لػػػ ا   لػػػمرد سػػػف اس  ػػػامف 7.2كػػػاف اساػػػذر اسكػػػاسف س ػػػذا اسااسػػػؿ هػػػت 
 (. 23، 22، 12، 11، 10، 9، 8، 4، 3، 2)  قرات تهق 10 ش ات   ذا اسااسؿ 

 العامؿ الثاني : المظهر العاـ 
% تاػػػد 8.0لػػػ اس   ػػػق اس  ػػػامف اسكبػػػق ات لػػػ ا  1.7سكػػػاسف س ػػػذا اسااسػػػؿ هػػػت كػػػاف اساػػػذر ا
 (.18، 16، 15، 14، 13، 7، 6)  قرات تهق 7 ش ات   ذا اسااسؿ 

 الثالث: البعد االجتماعيالعامؿ 
% تاػػػد 6.7لػػػ اس   ػػػق اس  ػػػامف اسكبػػػق ات لػػػ ا  1.5سكػػػاسف س ػػػذا اسااسػػػؿ هػػػت كػػػاف اساػػػذر ا
 ( 20، 19، 17، 5، 1)  قرات تهق 5 ش ات   ذا اسااسؿ 

 (9ف رقـ جدوؿ

 مصفوفة عوامؿ الدرجة األولى لبنود مقياس صورة الجسـ قبؿ التدوير وبعد التدوير ألفراد العينة 
د فقرا

 انًقُبش
  

 انعىايم ثعذ انتذوَر  انعىايم قجم انتذوَر
Total 

1 2 3 1 2 3 

1   .41       .45  

2 .69     .59      

3 .59     .42   .48  

4 .62     .66      

5 .45         .56  

6 .51       .73    

7 .71       .57    

8 .68     .63      

9 .51     .62      

10 .68     .47      

11 .69     .69      

12 .71     .49      

13 .73       .56    

14 .70       .68    

15 .50       .73    

16 .65       .60    

17 .39         .44  

18 .56       .64    

19     .58     .67  

20   .39       .61  

22 .59     .68      

23   .42   .42      

انجذر 
 انكبيٍ

4.08 3.7 2.6 7.2 1.7 1.5 
 

َسبت انتببيٍ 
% 

18.5 17.2 11.7 32.7 8 6.7 
47.5%  
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ىى
 ثالثًا: صدؽ االتساؽ الداخمي:

  ،                                                                                ـ ئلاب سااسبلت االر  اط  مف دراا كؿ  اد سف أ ااد اسسقماس تاسدراػا اسكبمػا سبسقمػاس
  ،                                                 ات كؿ  اد  ب  ئدد تاسدراا اسكبما سكؿ  اد  ب  ئدد                                       تكذسؾ سااسؿ االر  اط  مف كؿ  قرة سف  قر 

                                تكػػػذسؾ سسار ػػػا سػػػدى ار  ػػػاط كػػػؿ  قػػػرة   ،                        اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس        األ اػػػاد                       تذسػػػؾ سسار ػػػا سػػػدى ار  ػػػاط 
   (: 9                       تم ضل ذسؾ سف خبلؿ ادتؿ )  ،                                اسدراا اسكبما سكؿ  اد  ب  ئدد

 ( 7فرقـ  جدوؿ
    والدرجة الكمية لممقياسمعامبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس صورة الجسـ  

 

 يستىي انذالنخ يعبيم االرتجبط انعىايم 

               دانت إحصبئيب   0.01 0.90 انجعذ انُفسٍ

               دانت إحصبئيب   0.01 0.86 انًظهر انعبو

               دانت إحصبئيب   0.01 0.68 انجعذ االجتًبعٍ

 

        ا تداسا                                                     ( أف  تاسؿ سقماس يترة اسالـ   س ا  سااسبلت ار  اط اتم 9                    مف سف ادتؿ راـ )
                      تهػػػػذا مػػػػدؿ  بػػػػ  أف  تاسػػػػؿ   ،  (0.90  –  0.68                               ئمػػػػث  راتئػػػػت ساػػػػاسبلت االر  ػػػػاط  ػػػػمف )  ،        إئيػػػػائما

                     قػػد  ػػـ إاػػراء ساػػاسبلت   ،                                                               اسسقمػػاس   س ػػا  سااسػػؿ يػػدؽ  ػػاسق. ت سػػا أف اسسقمػػاس سدمػػ  وبلوػػا  تاسػػؿ
    ذسػؾ        تم ضل  ،                                                                            االر  اط  مف  قرات كؿ  اسؿ سف اساتاسؿ اسوبلوا تاسدراا اسكبما سكؿ  اسؿ  ب  ئدد

                        سف خبلؿ اساداتؿ اس اسما:
 (02فرقـ  جدوؿ

 البعد النفسي( والدرجة الكمية لمبعدف معامبلت االرتباط بيف فقرات العامؿ األوؿ 

 يستىي انذالنخ يعبيالد االرتجبط انفقراد

2 .675
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

3 .616
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

4 .701
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

8 .692
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

9 .599
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

10 .706
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

11 .733
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

12 .680
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

22 .661
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

23 .413
**

               دانت إحصبئيب   0.01 
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ىى
                    ت ار  ػػػاط اتمػػػا تداسػػػا                                    ( أف  قػػػرات اسااسػػػؿ األتؿ   س ػػػا  ساػػػاسبل  10                    ػػػمف سػػػف اػػػدتؿ راػػػـ )

  ،  (0.73  -0.41                               ئمث  راتئت سااسبلت االر  ػاط  ػمف )  ،     0.01                              إئيائما   د سل تب دالسا أاؿ سف 
    .                                                           تهذا مدؿ  ب  أف اسااسؿ األتؿ ت قرا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق

 (00فرقـ  جدوؿ
    دمعامبلت االرتباط بيف فقرات العامؿ الثاني فالمظهر العاـ( والدرجة الكمية لمبع 

 يستىي انذالنخ يعبيالد االرتجبط انفقراد

6 .674
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

7 .730
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

13 .701
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

14 .765
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

15 .684
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

16 .750
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

18 .694
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

                                                         ( أف  قػػػرات اسااسػػػؿ اسوػػػا ق   س ػػػا  ساػػػاسبلت ار  ػػػاط اتمػػػا تداسػػػا   11               ف سػػػف اػػػدتؿ راػػػـ )     ػػػم
  –      0.67                               ئمػػػػث  راتئػػػػت ساػػػػاسبلت االر  ػػػػاط  ػػػػمف )  ،     0.01                              إئيػػػػائما   ػػػػد سلػػػػ تب دالسػػػػا أاػػػػؿ سػػػػف 

   .                                                            تهذا مدؿ  ب  أف اسااسؿ اسوا ق ت قرا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق  ،  (    0.76

 ( 00فرقـ  جدوؿ
 البعد االجتماعي( والدرجة الكمية لمبعدف فقرات العامؿ الثالث معامبلت االرتباط بيف

 يستىي انذالنخ يعبيالد االرتجبط انفقراد 

               دانت إحصبئيب   0.01 0.50 1

               دانت إحصبئيب   0.01 0.54 5

               دانت إحصبئيب   0.01 0.65 17

               دانت إحصبئيب   0.01 0.62 19

               دانت إحصبئيب   0.01 0.71 20

                                                         ( أف  قػػػرات اسااسػػػؿ اسواسػػػث   س ػػػا  ساػػػاسبلت ار  ػػػاط اتمػػػا تداسػػػا   12 )                   ػػػمف سػػػف اػػػدتؿ راػػػـ 
  ،  (0.71  -0.50                               ئمث  راتئت سااسبلت االر  ػاط  ػمف )  ،     0.01                              إئيائما   د سل تب دالسا أاؿ سف 

                                                              تهذا مدؿ  ب  أف اسااسؿ اسواسث ت قرا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق. 

 رابعًا: الصدؽ التمييزي:
ا  ب   قلمـ اسسقماس إس  السمف تمقارف س تلط اسر ػا األ بػ   قتـ هذد اسسقار ا  ق اتهره

ت اػػد  تزمػػا اسػػدراات  ػػـ إاػػراء طرمقػػا اسسقار ػػا ،  ػػق اسػػدراات  س تلػػط اسر ػػا األد ػػ   ػػق اسػػدراات
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ىى
تم ضػػػل ذسػػػؾ سػػػف خػػػبلؿ ، %( سػػػف اسػػػدراات25%( سػػػف اسػػػدراات تأاػػػؿ )25اسطر مػػػا  ػػػمف أ بػػػ  )

 اسادتؿ اس اسق:

  (03فرقـ جدوؿ 
ئج أختبار ماف وتني لمكشؼ عف الفروؽ بيف منخفضي ومرتفعي الدرجات في مقياس يبيف نتا 

  صورة الجسـ

 N انفئبد 
يتىسط 

 انرتت

يجًىع 

 انرتت
 يستىي انذالنخ Zقًُخ 

 3.5-  45.00 5.00 9 يُخفضي انذرجبث 
دانت   0.001

 إحصبئيب

     126.00 14.00 9 يزتفعي انذرجبث 

         18 انًجًىع

سػػػػف اساػػػػدتؿ اسلػػػػا ؽ تاػػػػتد  ػػػػرتؽ اتهرمػػػػا داسػػػػا إئيػػػػائما   ػػػػمف سر  اػػػػق اسػػػػدراات   ػػػػمف 
تهذا مدؿ  ب  أف اسسقماس مسمػز  ػمف األ ػراد ذتى اسػدراات اسابمػا ، تس خ ض  اسدراات  ق اسسقماس

تسسػػػا ما ػػػق  ػػػأف اسسقمػػػاس   قرا ػػػ  م س ػػػا ، تاأل ػػػراد ذتى اسػػػدراات اسػػػد ما  ػػػق اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
. سسػػػا مشػػػمر إسػػػ  يػػػبلئما اسسقمػػػاس سب سممػػػز  ػػػمف اسػػػدراات اسابمػػػا تاسػػػدراات  سااسػػػؿ يػػػدؽ   ػػػاؿ 

 اسس خ ضا.

 ثانيا: ثبات مقياس صورة الجسـ:
دخػاؿ اس ما ػات  بػ  اس ر ػاس  اإلئيػائق                  ػـ ئلػاب اسو ػات     SPSS                                                         اد  ط مػؽ اسسقمػاس تا 

                               سبسقماس  طرمق مف تهسا كاس اسق:
         كرونباخ:  –                   الثبات بطريقة ألفا   - 0

  ،                                 ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة  38                                       مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )      ـ  ط
                             ئمث تاد أف امسا أس ا كرت  ػاخ   ،                     كرت  اح سقماس اسو ات      أس ا                                 ت اد  ط مؽ اسسقماس  ـ ئلاب سااسؿ 

        ت سػػػا أف   ،                                                تهػػػذا دسمػػػؿ كػػػا ق  بػػػ  أف اسسقمػػػاس م س ػػػا  سااسػػػؿ و ػػػات  ،     0.88                    سبسقمػػػاس اسكبػػػق ملػػػاتب 
            تسااسػػػؿ أس ػػػا   ،     0.83                         كرت  ػػػاخ سب اػػػد األتؿ ملػػػاتب       أس ػػػا               قػػػد  بػػػغ سااسػػػؿ   ،               دمػػػ  وبلوػػػا أ اػػػاد         اسسقمػػػاس س

         تهػػذا مػػدؿ   ،     0.65                                       تسااسػػؿ أس ػػا كرت  ػػاخ سب اػػد اسواسػػث ملػػاتب   ،     0.83                           كرت  ػػاخ سب اػػد اسوػػا ق ملػػاتب 
                                تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:  ،                                                ب  أف اسسقماس  اتاسب  م س ا  سااسؿ و ات سر  ا
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ىى
 ( 06فـ رق جدوؿ

 معامبلت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألبعاد مقياس صورة الجسـ

 يعبيم أنفب كروَجبخ عذد انفقراد األثعبد

 0.83 10 انجعذ انُفسٍ

 0.83 7 انًظهر انعبو

 0.65 5 انجعذ االجتًبعٍ

 0.88 22 انًميبس انكهي

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -0

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ئمػث  ػـ ، ت اد  ط مؽ اسسقمػاس  ػـ ئلػاب اسو ػات  طرمقػا اس ازئػا اس يػ ما سبسقمػاس "يػترة اسالػـ"

ئمػث  ػـ ئلػاب سااسػؿ االر  ػاط ، السا   تد اسسقماس إس   ي مف تكذسؾ   تد كػؿ  اػد إسػ  الػسمف
ئمث  بغ سااسؿ االر  اط ، ستع  قرات اس يؼ األتؿ تساستع  قرات اس يؼ اسوا ق سبسقماس مف سا

 ػػراتف  -ت اػػد الػػ خداـ ساادسػػا لػػ مرساف ، (0.74س مرلػػتف سػػدراات اسسقمػػاس اسكبػػق   ػػذد اسطرمقػػا )
 .تمدؿ هذا  ب  أف اسسقماس سدم  دراات و ات سر  اا، (0.85اسسادسا أي ل سااسؿ اسو ات )

  (05ف رقـ جدوؿ
   معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس صورة الجسـ 

  يقُبش صىرح انجسى
يعبيم ارتجبط 

 ثُرسىٌ

ثطرَقخ سجُريبٌ 

 ثراوٌ انًعذنخ

 0.83 0.72 انجعذ انُفسٍ

 0.83 0.71 انًظهر انعبو

 0.69 0.53 انجعذ االجتًبعٍ

 0.85 0.74 انًميبس انكهي

 ثانيًا: مقياس القمؽ:
اػػػد االطػػػبلع  بػػػ  األدب اس ر ػػػتب تاسدرالػػػات اسلػػػا قا اسس ابقػػػا  سشػػػكبا اسدرالػػػا تالػػػ طبلع رأب  

 ػػف طرمػػؽ اسسقػػا بلت اسشخيػػما ذات اسطػػا ا   ػػق اسساػػاؿ اس  لػػق تاس ر ػػتب م ػػا سػػف اسس خييػػمف 
النسبا  الةبىينا   لبى  نسبة  انتابار القلبق  للتعرف القلق  مقياسا  إ ػداد اس ائو ت مر اسرلسق ااس

 التعرف على عالق  القلق ةصورة الجسم.و
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ىى
 (3ف رقـ ممحؽ فقرة( 24 ف مف النهائية صورت  في المقياس و تكوف

 :المقياس بناء خطوات 
تااسػت  إ ػػداد سقمػاس اسقبػػؽ ، اس ائوػا  ػاالطبلع  بػػ  سقػاممس   اتسػت ستضػتع اسقبػؽ ااسػتأواًل :  

ـ سبلئسػا  اػض اسسئػاتر ت  ػارات اسسقػاممس س ائوػا ذسػؾ إسػ   ػدا ت اػزى،  اسر ـ سف ت ػرة اسسقػاممس
 تذسؾ سخيتيما اسام ا اسسخ ارة.، اسس ائا  ق هذا اسسااؿ

 : عميها االطبلع تـ التي والمقاييس

 ( 1984مقياس القمؽ لسبيمبرجر    ترجم  وأعد  وقنن  لمبيئة العربية عبد الرقيب البحيريف

 )1987 (حغريب عبد الفتا إعداد               مقياس القمؽ 

 (1998مقياس القمؽ لممراهقيف    مجدي الدسوقي ف

ااست اس ائوا  االطبلع  ب  اسدرالات اسلا قا ذات اسابلاا تاس ق س ا يبا تطمػدة  ستضػتع   :ثانيػاً 
 اسدرالا.

 تاسلػب ما ارات اسسقماس سف ا ؿ اس ائوا  يتر  ا األتسما س  ا اس قرات اسستا ػاt يما ا   ـ  :ثالثػاً 
 سػف  خ ػا  بػ  اسسقمػاس  ػرض ت ػـ .سخ ب ػا ساػاالت  ػق  قػرة  (50 سػف) اسسقمػاس ت كػتف

، سئكسػمف( 7)  ػددهـ  بػغ ئمػث اسقطػاع  ااساػات اسػ  س تاس أهمػؿ  بػـ  ػق سمػداف اسس خييػمف
 م مف أ ضاء سا ا اس ئكمـ.( 1) تاسسبئؽ راـ

، ض اس قػراتتكػذسؾ  اػدمؿ تيػما ا  اػ، ت اد إاراء اس ادمبلت اس ق أتي    ػا اسسئكسػتف  
  ب  اسسقماس  ط مؽ ت اد، (  قرة25 ـ يما ا اسسقماس  يما    اسوا ما س ي ل  قرات اسسقماس )

( 24اسسقمػاس ) أيػ ئت  قػرات اس قػرات تئػذؼ  اػض تاسو ػات اسيػدؽ تئلاب االل طبل ما اسام ا
 .اس ابما اسام ا  ب   قرة ت ـ  ط مق ا

 :المقياس تصحيج
ت اطػ     ػارات اسسقمػاس  بػ  اسقبػؽ  قمػمـ  ػـ ئمػث األ اػاد ئقو ػا  الػ خداـ اس ائوػا ااسػت

، إماا مػا اسا ػارة كا ػت  ق ئاؿ اس ر مب ال   ط ؽ( ب  –  ط ؽ   (سب دائؿ  ي ر(، تائد) اسدراات
تذسػؾ سسار ػا ، ئػاؿ  كا ػت اسا ػارات لػاس ا  ػق تائػد( ، يػ ر) اس ر مػب  بػ  اسػدراات  اطػ   م سا

ت بلا ػػ   يػػترة اسالػػـ .ت ػػذسؾ   ئيػػر دراػػات ،  ات  ػػق اطػػاع  ػػزة لػػ ا اسقبػػؽ سػػدى اس لػػاء اس ػػدم
 ( تاسدراا اسد ما )ي ر(.24أ راد  م ا اسدرالا سا  مف اسدراا اساظس  )
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ىى
 :مقياس دؽ الػص

  اس أكػػػػػػػد سػػػػػػػف يػػػػػػػدا ا ااس ائوػػػػػػػ تااسػػػػػػػت ، تمقيػػػػػػػد  ػػػػػػػ  أف  قػػػػػػػمس األداة سػػػػػػػا تضػػػػػػػات سقمالػػػػػػػ 
 : اسطرؽ اس اسما 

 أواًل: صدؽ المحكميف:

اللػػػػػ  ا ا  ػػػػػق يػػػػػتر  ا األتسمػػػػػا  بػػػػػ  ساست ػػػػػا سػػػػػف ألػػػػػا ذة اػػػػػاساممف سػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػرض ا 
ئمػػػػػث اػػػػػاستا ، اسس خييػػػػػمف سسػػػػػف ماسبػػػػػتف  ػػػػػق اسااساػػػػػات اس بلػػػػػطم ما  ػػػػػق سئا ظػػػػػات  ػػػػػزة

  سػػػػػػاء اس قػػػػػػرات إسػػػػػػ  تسػػػػػػدى ا،  إ ػػػػػػداء آرائ ػػػػػػـ تسبلئظػػػػػػا  ـ ئػػػػػػتؿ س الػػػػػػ ا  قػػػػػػرات االلػػػػػػ  ا ا
ء  بػػػػػؾ اآلراء  ػػػػػـ الػػػػػ  ااد ت ػػػػػق ضػػػػػت ، تكػػػػػذسؾ تضػػػػػتح يػػػػػما ا  ا اسبةتمػػػػػا، ستضػػػػػتع اسدرالػػػػػا

 .(1سبئؽ راـ)  اض اس قرات ت ادمؿ  اض ا اآلخر
 ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي:

 ـ ئلاب سااسبلت االر  اط س مرلتف  مف دراا كؿ  قرة سف  قرات اسسقماس تاسدراا اسكبما 
خبلؿ اسادتؿ تم ضل ذسؾ سف ، تذسؾ سسار ا سدى ار  اط اس قرات  اسدراا اسكبما سبسقماس، سبسقماس
 اس اسق:

   (04ف رقـ جدوؿ

 معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس القمؽ والدرجة الكمية لممقياس

 يستىي انذالنخ انقهق انفقرح

1 .654
**

 دانت 0.01 

2 .661
**

 دانت 0.01 

3 .583
**

 دانت 0.01 

4 .532
**

 دانت 0.01 

5 .543
**

 دانت 0.01 

6 .583
**

 دانت 0.01 

7 .708
**

 دانت 0.01 

8 .357
*

 دانت 0280. 

9 .523
**

 دانت 0.01 

10 .600
**

 دانت 0.01 

11 .541
**

 دانت 0.01 

12 .489
**

 دانت 0.01 

13 .614
**

 دانت 0.01 

14 .594
**

 دانت 0.01 

15 .456
**

 دانت 0.01 

16 .423
**

 دانت 0.01 

17 .562
**

 دانت 0.01 
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ىى
 يستىي انذالنخ انقهق انفقرح

 // غيز دانت076. 291. 18

19 .546
**

 دانت 0.01 

20 .655
**

 دانت 0.01 

21 .502
**

 دانت 0.01 

22 .393
*

 دانت 0.01 

23 .501
**

 دانت 0.01 

24 .727
**

 دانت 0.01 

25 .443
**

 دانت 0.01 

  مف سف خبلؿ اسادتؿ اسلػا ؽ أف  قػرات سقمػاس اسقبػؽ   س ػا  ساػاسبلت ار  ػاط اتمػا تداسػا 
 – 0.35 راتئػػػػت ساػػػػاسبلت االر  ػػػػاط  ػػػػمف )ئمػػػػث ، 0.01إئيػػػػائما    ػػػػد سلػػػػ تب دالسػػػػا أاػػػػؿ سػػػػف 

تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف سقمػػاس يػػترة اسقبػػؽ ت قرا ػػ    س ػػا  سااسػػؿ يػػدؽ  ػػاسق. سػػا  ػػدا اس قػػرة ، (0.72
   ق  مر داسا  بذسؾ ماب ئذ  ا سف اسسقماس.( 18) اس اسما

 :ثالثًا: الصدؽ التمييزي

مقارف س تلط اسر ػا األ بػ   قتـ هذد اسسقار ا  ق اتهرها  ب   قلمـ اسسقماس إس  السمف ت 
ت اػػد  تزمػػا اسػػدراات  ػػـ إاػػراء طرمقػػا اسسقار ػػا ،  ػػق اسػػدراات  س تلػػط اسر ػػا األد ػػق  ػػق اسػػدراات

تم ضػػػل ذسػػػؾ سػػػف خػػػبلؿ ، %( سػػػف اسػػػدراات25%( سػػػف اسػػػدراات تأاػػػؿ )25اسطر مػػػا  ػػػمف أ بػػػ  )
 اسادتؿ اس اسق:

  (09ف رقـ جدوؿ
روؽ بيف منخفضي ومرتفعي الدرجات في مقياس يبيف نتائج أختبار ماف وتني لمكشؼ عف الف 

 القمؽ 

 N انفئبد 
يتىسط 

 انرتت

يجًىع 

 انرتت
 يستىي انذالنخ Zقًُخ 

 3.9- 55.00 5.50 10 يُخفضي انذرجبث 
دانت   0.001

 إحصبئيب

     176.00 16.00 11 يزتفعي انذرجبث 

       21 انًجًىع

ا إئيػػػػائما   ػػػػمف سر  اػػػػق اسػػػػدراات   ػػػػمف سػػػػف اساػػػػدتؿ اسلػػػػا ؽ تاػػػػتد  ػػػػرتؽ اتهرمػػػػا داسػػػػ
تهذا مدؿ  ب  أف اسسقماس مسمػز  ػمف األ ػراد ذتى اسػدراات اسابمػا ، تس خ ض  اسدراات  ق اسسقماس

تسسػػػا ما ػػػق  ػػػأف اسسقمػػػاس   قرا ػػػ  م س ػػػا ، تاأل ػػػراد ذتى اسػػػدراات اسػػػد ما  ػػػق اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
. سسػػػا مشػػػمر إسػػػ  يػػػبلئما اسسقمػػػاس سب  سممػػػز  ػػػمف اسػػػدراات اسابمػػػا تاسػػػدراات  سااسػػػؿ يػػػدؽ  ػػػاؿ 

 اسس خ ضا.
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ىى

 : ثبات مقياس القمؽ:ثانيا
  طرمق مف تهسا كاس اسق:اسسقماس  ـ ئلاب اسو ات س   اد  ط مؽ 

 :  Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  -0

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ئمػث ، مػؽ اسسقمػاس  ػـ ئلػاب سااسػؿ اس ػا كرت  ػاح سقمػاس اسو ػات  اس لػ ا سبسقمػاس "اسقبػؽ"ت اد  ط 

تهػػذا دسمػػؿ كػػا ق  بػػ  أف اسسقمػػاس م س ػػا  0.89تاػػد أف امسػػا أس ػػا كرت  ػػاخ سبسقمػػاس اسكبػػق ملػػاتب 
  سااسؿ و ات سر  ا.

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -0 

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38اس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا ) ـ  ط مؽ اسسقم
ئمػػث  ػػـ الػػسا ، ت اػػد  ط مػػؽ اسسقمػػاس  ػػـ ئلػػاب اسو ػػات  طرمقػػا اس ازئػػا اس يػػ ما سبسقمػػاس "اسقبػػؽ"

ئمػػث  ػػـ ئلػاب سااسػػؿ االر  ػػاط  ػػمف ،   ػتد اسسقمػػاس إسػػ   يػػ مف تكػذسؾ   ػػتد كػػؿ  اػػد إسػ  الػػسمف
ئمػػث  بػػغ سااسػػؿ االر  ػػاط ، تؿ تساسػػتع  قػػرات اس يػػؼ اسوػػا ق سبسقمػػاسساسػػتع  قػػرات اس يػػؼ األ

 ػػراتف  -ت اػػد الػػ خداـ ساادسػػا لػػ مرساف ، (0.59س مرلػػتف سػػدراات اسسقمػػاس اسكبػػق   ػػذد اسطرمقػػا )
 تمدؿ هذا  ب  أف اسسقماس سدم  دراات و ات سر  اا.، (0.74اسسادسا أي ل سااسؿ اسو ات )

 ثالثًا: مقياس الخجؿ:
طػػػبلع  بػػػ  األدب اس ر ػػػتب تاسدرالػػػات اسلػػػا قا اسس ابقػػػا  سشػػػكبا اسدرالػػػا تالػػػ طبلع رأب  اػػػد اال

 م ػػا سػػف اسس خييػػمف  ػػق اسساػػاؿ اس  لػػق تاس ر ػػتب  ػػف طرمػػؽ اسسقػػا بلت اسشخيػػما ذات اسطػػا ا 
سػدى   لػ ا ا  شػار اسخاػؿ  بػ  سب اػرؼ سبخاػؿ تذسػؾ  مػر اسرلػسق ااسػت اس ائوػا  إ ػداد سقمػاس

 تاس ارؼ  ب   بلاا اسخاؿ  يترة اسالـ سدى أ راد اسام ا. اس لاء اس دم ات
 (3ف رقـ ممحؽ فقرة( 25 ف مف النهائية صورت  في المقياس و تكوف

 :المقياس بناء خطوات 

 سقمػاس ستضػػػتع إسػ   طراػت اس ػق تاسسقػاممس، اسس ائػا اس ائوػا سبدرالػات الػ اراض  اػدأواًل :  
 تذسػؾ، خايػا اس بلػطم ما اس مئػا  ق ت در  ،  اسا اسار ما تاسدرالا  ق ابا ه اؾ   مف أف، اسخاؿ
 اس ائوػا ذسػؾ إسػ   ػدـ سبلئسػا ت اػزى، سسا ئدا  اس ائوػا إل ػداد سقمػاس سبخاػؿ،  بـ اس ائوا ئلب

 .اسسقاممس اسستاتدة سستضتع ت م ا اس ئث
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ىى
 : عليها االطالع تم التي والمقاييس

 ( 0779ريني )مقياس الخجل                إعداد حسين الد

 (0777مقياس الخجل االجتماعي   إعداد عبد الحميد ابو زايد ومايسة النيال )

ااست اس ائوا  االطبلع  ب  اسدرالات اسلا قا ذات اسابلاا تاس ق س ا يبا تطمػدة  ستضػتع :  اً ػثاني
 اسدرالا .

 تاسلػب ما اسستا ػاس قػرات  قرات اسسقماس سف ا ؿ اس ائوػا  يػتر  ا األتسمػا س  ػا ا يما ا  ـ  :اً ػثالث
 سػف  خ ػا  بػ  اسسقمػاس  ػرض ت ػـ .سخ ب ػا ساػاالت  ػق  قػرة  (43)سػف اسسقمػاس ت كػتف

، مفسئكسػ( 7)  ػددهـ  بػغ ئمػث اسقطػاع  ااساػات تاس أهمػؿ اسػ  س  بػـ سمػداف  ػق اسس خييػمف
  م مف أ ضاء سا ا اس ئكمـ.( 1) تاسسبئؽ راـ

كػػػذسؾ  ػػػـ  اػػػدمؿ تيػػػما ا  اػػػض ت ، ئكسػػػتفت اػػػد إاػػػراء اس اػػػدمبلت اس ػػػق أتيػػػ    ػػػا اسس
  ط مػػؽ ت اػػد، (  قػػرة26 ػػـ يػػما ا اسسقمػػاس  يػػما    اسوا مػػا س يػػ ل  قػػرات اسسقمػػاس )، اس قػػرات
  قػرات أيػ ئت اس قػرات  اػض تئػذؼ تاسو ػات اسيػدؽ تئلػاب االل طبل ما اسام ا  ب  اسسقماس
 .اس ابما اسام ا  ب   ط مق ا(  قرة ت ـ 25) اسسقماس

 :قياسالم تصحيج
ت اطػ     ػارات اسسقمػاس  بػ  اسخاػؿ  قمػمـ  ػـ ئمػث األ اػاد و ائق  ال خداـ اس ائوا ااست

، إماا مػا اسا ػارة كا ػت  ػق ئػاؿ اس ر مػب ال   ط ػؽ( ب  –  ط ػؽ   (سب دائؿ ي ر(، تائد) اسدراات
 ػا تذسػؾ سسار ، ئػاؿ  كا ػت اسا ػارات لػاس ا  ػق ( تائػد، يػ ر) اس ر مػب  بػ  اسػدراات  اطػ   م سا

 يترة اسالـ .ت ذسؾ   ئير دراات أ راد  م ا  ا اسخاؿ بلات تع ، أ راد اسام اسدى  خاؿ ل ا اس
 تاسدراا اسد ما )ي ر(. (24اسدرالا سا  مف اسدراا اساظس  )

 صػػدؽ المقياس:
  اس أكد  سف يدؽ األداة تذسؾ  اسطرؽ اس اسما :  ااس ائو تااس

 أواًل: صدؽ المحكميف:

ا ا  ػػػػػق يػػػػػتر  ا األتسمػػػػػا  بػػػػػ  ساست ػػػػػا سػػػػػف ألػػػػػا ذة اػػػػػاساممف سػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػرض االلػػػػػ   
ئمػػػػػػػث اػػػػػػػاستا ، اسس خييػػػػػػػمف سسػػػػػػػف ماسبػػػػػػػتف  ػػػػػػػق اسااساػػػػػػػات اس بلػػػػػػػطم ما  ػػػػػػػق سئا ظػػػػػػػات  ػػػػػػػزة

  سػػػػػػػػاء اس قػػػػػػػػرات إسػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػدى ا،  إ ػػػػػػػػداء آرائ ػػػػػػػػـ تسبلئظػػػػػػػػا  ـ ئػػػػػػػػتؿ س الػػػػػػػػ ا  قػػػػػػػػرات االلػػػػػػػػ  ا ا



  الطروقةىواإلجراءاتالطروقةىواإلجراءات

 

131 

 

  الفصلىالرابعالفصلىالرابع

ىى
اآلراء  ػػػػػػػـ الػػػػػػػ  ااد  ت ػػػػػػػق ضػػػػػػػتء  بػػػػػػػؾ، تكػػػػػػػذسؾ تضػػػػػػػتح يػػػػػػػما ا  ا اسبةتمػػػػػػػا، ستضػػػػػػػتع اسدرالػػػػػػػا

 .(1سبئؽ راـ)  اض اس قرات ت ادمؿ  اض ا اآلخر

 ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي:

 ـ ئلاب سااسبلت االر  اط س مرلتف  مف دراا كؿ  قرة سف  قرات اسسقماس تاسدراا اسكبما 
اسادتؿ تم ضل ذسؾ سف خبلؿ ، تذسؾ سسار ا سدى ار  اط اس قرات  اسدراا اسكبما سبسقماس، سبسقماس
 اس اسق:

  (09فرقـ  جدوؿ
 معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس الخجؿ والدرجة الكمية لممقياس

 يستىي انذالنخ صىرح انجسى انفقرح

1 .671
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

2 .784
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

3 .735
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

4 .686
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

5 .773
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

6 .687
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

7 -.048 
غيز دانت  0.77

  إحصبئيب 

8 .589
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

9 .768
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

10 .556
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

11 .419
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

12 .493
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

13 .673
**

  حصبئيب دانت إ 0.01 

14 .762
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

15 .600
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

16 .692
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

17 .784
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

18 .587
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

19 .529
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

20 .802
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

21 .508
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

22 .426
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

23 .580
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

24 .415
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

25 .401
*
  دانت إحصبئيب  0.01 

26 .695
**

  دانت إحصبئيب  0.01 
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ىى
تبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ السػابؽ أف فقػرات مقيػاس الخجػؿ تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة 

 – 0.40حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ف، 0.01داللة أقؿ مف  ودالة إحصائيًا عند مستوي
وهػػذا يػػدؿ عمػػى أف مقيػػاس الخجػػؿ وفقراتػػ  تتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي. مػػا عػػدا الفقػػرة ، (0.80
 فهي غير دالة فمذلؾ يجب حذفها مف المقياس.( 7ف التالية

 ثالثًا: الصدؽ التمييزي:
األ بػػ   ػػق اسر ػػا   الػػسمف تمقػػارف س تلػػط سسقمػػاس إسػػاسسقار ػػا  ػػق اتهرهػػا  بػػ   قلػػمـ ا قػػـت هػػذد 
إاػػراء طرمقػػا اسسقار ػػا اسطر مػػا  ػػمف  ػػـ ت اػػد  تزمػػا اسػػدراات ، اسر ػػا األد ػػ   ػػق اسػػدرااتاسػػدراات  س تلػػط 

 :تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق، %( سف اسدراات25اسدراات تأاؿ ) %( سف25أ ب  )

  (07ف رقـ جدوؿ
في مقياس  وتني لمكشؼ عف الفروؽ بيف منخفضي ومرتفعي الدرجاتيبيف نتائج أختبار ماف 

 الخجؿ 

 N انفئبد 
يتىسط 

 انرتت

يجًىع 

 انرتت
 يستىي انذالنخ Zقًُخ 

 3.8-  55.00 5.50 10 يُخفضي انذرجبث 
دانت   0.001

 إحصبئيب

     155.00 15.50 10 يزتفعي انذرجبث 

       20 انًجًىع

تد  ػػػػرتؽ اتهرمػػػػا داسػػػػا إئيػػػػائما   ػػػػمف سر  اػػػػق اسػػػػدراات   ػػػػمف سػػػػف اساػػػػدتؿ اسلػػػػا ؽ تاػػػػ
تهذا مدؿ  ب  أف اسسقماس مسمػز  ػمف األ ػراد ذتى اسػدراات اسابمػا ، تس خ ض  اسدراات  ق اسسقماس

تسسػػػا ما ػػػق  ػػػأف اسسقمػػػاس   قرا ػػػ  م س ػػػا ، تاأل ػػػراد ذتى اسػػػدراات اسػػػد ما  ػػػق اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
. سسػػػا مشػػػمر إسػػػ   يػػػبلئما اسسقمػػػاس سب سممػػػز  ػػػمف اسػػػدراات اسابمػػػا تاسػػػدراات  سااسػػػؿ يػػػدؽ  ػػػاؿ 

 اسس خ ضا.

 ثانيا : ثبات مقياس الخجؿ:
  طرمق مف تهسا كاس اسق:اسسقماس  ـ ئلاب اسو ات س   اد  ط مؽ 

 :  Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  -0

، اطػاع  ػزة ( سف اس لاء اس دم ات  ػق38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ئمػث ، ت اد  ط مؽ اسسقماس  ـ ئلاب سااسؿ اس ا كرت  اح سقماس اسو ػات  اس لػ ا سبسقمػاس "اسخاػؿ"
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ىى
تهػػذا دسمػػؿ كػػا ق  بػػ  أف اسسقمػػاس م س ػػا  0.93تاػػد أف امسػػا أس ػػا كرت  ػػاخ سبسقمػػاس اسكبػػق ملػػاتب 

  سااسؿ و ات سر  ا.

 : s Split _half methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -0 

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ئمػث  ػـ الػسا ، ت اد  ط مؽ اسسقماس  ػـ ئلػاب اسو ػات  طرمقػا اس ازئػا اس يػ ما سبسقمػاس "اسخاػؿ"

ئمػػث  ػػـ ئلػاب سااسػػؿ االر  ػػاط  ػػمف ،   ػتد اسسقمػػاس إسػػ   يػػ مف تكػذسؾ   ػػتد كػػؿ  اػػد إسػ  الػػسمف
ئمػػث  بػػغ سااسػػؿ االر  ػػاط ، سػػتع  قػػرات اس يػػؼ األتؿ تساسػػتع  قػػرات اس يػػؼ اسوػػا ق سبسقمػػاسسا

 ػػراتف  -ت اػػد الػػ خداـ ساادسػػا لػػ مرساف ، (0.85س مرلػػتف سػػدراات اسسقمػػاس اسكبػػق   ػػذد اسطرمقػػا )
 تمدؿ هذا  ب  أف اسسقماس سدم  دراات و ات سر  اا.، (0.92اسسادسا أي ل سااسؿ اسو ات )

 مقياس االكتئاب:رابعًا: 
 اػػػد االطػػػبلع  بػػػ  األدب اس ر ػػػتب تاسدرالػػػات اسلػػػا قا اسس ابقػػػا  سشػػػكبا اسدرالػػػا تالػػػ طبلع رأب 

 ػػف طرمػػؽ اسسقػػا بلت اسشخيػػما ذات اسطػػا ا   ػػق اسساػػاؿ اس  لػػق تاس ر ػػتب م ػػا سػػف اسس خييػػمف 
 لبى  جب نسبة  انتابار الخ علبى للتعبرف للخجب  وللب  مقيباسا  إ ػداد اس ائوػ ت مػر اسرلػسق ااسػ

 النسا  الةىينا  والتعرف على عالق  الخج  ةصورة الجسم لى  أفراى العين .

 (3ف رقـ ممحؽ فقرة( 25ف مف النهائية صورت  في المقياس و تكوف

 : عميها االطبلع تـ التي والمقاييس 

 (1999إعداد غريب ف -   BIDمقياس االكتئاب فد( 

ف بيؾ وروبرت سنير تعريب أحمد عبد الخالؽ تنليؼ  رو  -قائمة بيؾ لبلكتئاب          
 (1996ف

 (2002ػ إعداد مجدي الدسوقي ف  IDDقائمة تشخيص االكتئاب 

 :المقياس بناء خطوات

 سقمػاس ستضػػتع إسػ   طراػت اس ػق تاسسقػاممس، اسس ائػػا اس ائوػا سبدرالػات الػ اراض  اػدأواًل :  
تااسػت  إ ػػداد سقمػاس ، ستضػتع االك ئػاب اس ائوػا  ػاالطبلع  بػ  سقػاممس   اتسػت ااسػت، االك ئػاب

اس ائوػا ذسػؾ إسػ   ػدـ سبلئسػا  اػض اسسئػاتر ت  ػارات  ت اػزى، سبلك ئاب  اسر ـ سػف ت ػرة اسسقػاممس
 . تذسؾ سخيتيما اسام ا اسسخ ارة، اسسقاممس اسس ائا  ق هذا اسسااؿ
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ىى
 : عميها االطبلع تـ التي والمقاييس

 ( 1984عد  وقنن  لمبايئة العربية عبد الرقيب البحيريفمقياس االكتئاب لبيؾ        ترجم  وأ

 )1987 (غريب عبد الفتاح مقياس االكتئػػػػػاب          إعداد

ااست اس ائوا  االطبلع  ب  اسدرالات اسلا قا ذات اسابلاا تاس ق س ا يبا تطمدة  ستضػتع :  ثانيػػاً 
 اسدرالا.

 تاسلػب ما ائوا  يتر  ا األتسمػا س  ػا اس قػرات اسستا ػايما ا  قرات اسسقماس سف ا ؿ اس   ـ  :ثالثػػاً 
 سػف  خ ػا  بػ  اسسقمػاس  ػرض ت ػـ .سخ ب ػا ساػاالت  ػق  قػرة  (60سػف) اسسقمػاس ت كػتف

 ،سئكسػمف( 7)  ػددهـ  بػغ ئمػث اسقطػاع  ااساػات اسػ  س تاس أهمػؿ  بػـ  ػق سمػداف اسس خييػمف
  م مف أ ضاء سا ا اس ئكمـ.( 1) تاسسبئؽ راـ

كػػػذسؾ  ػػػـ  اػػػدمؿ تيػػػما ا  اػػػض ت ، اس اػػػدمبلت اس ػػػق أتيػػػ    ػػػا اسسئكسػػػتفت اػػػد إاػػػراء 
  ط مػػؽ ت اػػد، (  قػػرة27 ػػـ يػػما ا اسسقمػػاس  يػػما    اسوا مػػا س يػػ ل  قػػرات اسسقمػػاس )، اس قػػرات
  قػرات أيػ ئت اس قػرات  اػض تئػذؼ تاسو ػات اسيػدؽ تئلػاب االل طبل ما اسام ا  ب  اسسقماس
 .اس ابما اسام ا   ب  ط مق ا(  قرة ت ـ 25) اسسقماس

 :المقياس تصحيج
ت اطػ     ػارات اسسقمػاس  بػ  اسخاػؿ  قمػمـ  ػـ ئمػث األ اػاد و ائق  ال خداـ اس ائوا ااست

، إماا مػا اسا ػارة كا ػت  ػق ئػاؿ اس ر مػب ال   ط ػؽ( ب  –  ط ػؽ   (سب دائؿ ي ر(، تائد) اسدراات
تذسػؾ سسار ػا ، ت اسا ػارات لػاس ائػاؿ  كا ػ  ػق ( تائػد، يػ ر) اس ر مػب  بػ  اسػدراات  اطػ   م سا

 يترة اسالـ .ت ذسؾ   ئير دراات أ راد  م ا  ا اسخاؿ بلات تع ، أ راد اسام اسدى  خاؿ ل ا اس
 تاسدراا اسد ما )ي ر(. (25اسدرالا سا  مف اسدراا اساظس  )

 صػدؽ المقياس :
  اس أكد  سف يدؽ األداة تذسؾ  اسطرؽ اس اسما : ااس ائو تااس

 ؽ المحكميف:أواًل: صد

 ػػػػػـ  ػػػػػرض االلػػػػػ  ا ا  ػػػػػق يػػػػػتر  ا األتسمػػػػػا  بػػػػػ  ساست ػػػػػا سػػػػػف ألػػػػػا ذة اػػػػػاساممف سػػػػػف  
ئمػػػػػػػث اػػػػػػػاستا ، اسس خييػػػػػػػمف سسػػػػػػػف ماسبػػػػػػػتف  ػػػػػػػق اسااساػػػػػػػات اس بلػػػػػػػطم ما  ػػػػػػػق سئا ظػػػػػػػات  ػػػػػػػزة

  سػػػػػػػػاء اس قػػػػػػػػرات إسػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػدى ا،  إ ػػػػػػػػداء آرائ ػػػػػػػػـ تسبلئظػػػػػػػػا  ـ ئػػػػػػػػتؿ س الػػػػػػػػ ا  قػػػػػػػػرات االلػػػػػػػػ  ا ا
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ت ػػػػػػػق ضػػػػػػػتء  بػػػػػػػؾ اآلراء  ػػػػػػػـ الػػػػػػػ  ااد ،  ا  ا اسبةتمػػػػػػػاتكػػػػػػػذسؾ تضػػػػػػػتح يػػػػػػػما، ستضػػػػػػػتع اسدرالػػػػػػػا

 .(1سبئؽ راـ)  اض اس قرات ت ادمؿ  اض ا اآلخر

 ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي:

 ـ ئلاب سااسبلت االر  اط س مرلتف  مف دراا كؿ  قرة سف  قرات اسسقماس تاسدراا اسكبما 
تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ ، بسقماستذسؾ سسار ا سدى ار  اط اس قرات  اسدراا اسكبما س، سبسقماس
 اس اسق:

  (02فرقـ  جدوؿ
 معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس االكتئاب والدرجة الكمية لممقياس 

 يستىي انذالنخ يقُبش االكتئبة انفقرح

1 .566
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

2 .521
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

3 .469
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

4 .624
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

5 .429
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

6 .509
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

7 .563
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

8 .454
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

9 .538
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

10 .667
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

11 .698
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

12 .650
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

13 .745
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

14 .613
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

15 .539
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

16 .655
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

17 .727
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

18 .746
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

19 .575
**

  دانت إحصبئيب  0.01 

20 .343
*
  دانت إحصبئيب  0.01 

انت إحصبئيبد 0 142. 21 .01 

22 .445
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

23 .649
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

24 .402
*
دانت إحصبئيب 0  .01 

25 .593
**

دانت إحصبئيب 0  .01 

دانت إحصبئيب 0 262. 26 .01 

27 .752
**

دانت إحصبئيب 0  .01 
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  ػػاط اتمػػا   ػػمف سػػف خػػبلؿ اساػػدتؿ اسلػػا ؽ أف  قػػرات سقمػػاس االك ئػػاب   س ػػا  ساػػاسبلت ار 

 – 0.34ئمػث  راتئػت ساػاسبلت االر  ػاط  ػمف )، 0.01تداسا إئيػائما    ػد سلػ تب دالسػا أاػؿ سػف 
تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف سقمػػاس االك ئػػاب ت قرا ػػ    س ػػا  سااسػػؿ يػػدؽ  ػػاسق. سػػا  ػػدا اس قػػرات ، (0.75

 (    سا  مر داالت إئيائما   بذسؾ ماب ئذ  سا سف اسسقماس.26، 21اس اسما )
 الصدؽ التمييزي: ثالثًا:

 قتـ هذد اسسقار ا  ق اتهرها  ب   قلمـ اسسقماس إس  السمف تمقارف س تلط اسر ػا األ بػ  
ت اػػد  تزمػػا اسػػدراات  ػػـ إاػػراء طرمقػػا اسسقار ػػا ،  ػػق اسػػدراات  س تلػػط اسر ػػا األد ػػق  ػػق اسػػدراات

بلؿ تم ضػػػل ذسػػػؾ سػػػف خػػػ، %( سػػػف اسػػػدراات25%( سػػػف اسػػػدراات تأاػػػؿ )25اسطر مػػػا  ػػػمف أ بػػػ  )
 اسادتؿ اس اسق:

  (00ف رقـ جدوؿ
يبيف نتائج أختبار ماف وتني لمكشؼ عف الفروؽ بيف منخفضي ومرتفعي الدرجات في مقياس  

 االكتئاب 

 N انفئبد 
يتىسط 

 انرتت

يجًىع 

 انرتت
 يستىي انذالنخ Zقًُخ 

 3.7-  55.00 5.50 10 يُخفضي انذرجبث 
دانت   0.001

 إحصبئيب

     155.00 15.50 10 يزتفعي انذرجبث 

       20 انًجًىع

  ػػػػمف سػػػػف اساػػػػدتؿ اسلػػػػا ؽ تاػػػػتد  ػػػػرتؽ اتهرمػػػػا داسػػػػا إئيػػػػائما   ػػػػمف سر  اػػػػق اسػػػػدراات 
تهذا مدؿ  ب  أف اسسقماس مسمػز  ػمف األ ػراد ذتى اسػدراات اسابمػا ، تس خ ض  اسدراات  ق اسسقماس

ا ػػػق  ػػػأف اسسقمػػػاس   قرا ػػػ  م س ػػػا تسسػػػا م، تاأل ػػػراد ذتى اسػػػدراات اسػػػد ما  ػػػق اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
. سسػػػا مشػػػمر إسػػػ  يػػػبلئما اسسقمػػػاس سب سممػػػز  ػػػمف اسػػػدراات اسابمػػػا تاسػػػدراات   سااسػػػؿ يػػػدؽ  ػػػاؿ 

 اسس خ ضا.

 ثانيا : ثبات مقياس االكتئاب:
  طرمق مف تهسا كاس اسق:اسسقماس  ـ ئلاب اسو ات س   اد  ط مؽ 

 :  Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  -0

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا ) ـ  ط 
، ت اػػد  ط مػػؽ اسسقمػػاس  ػػـ ئلػػاب سااسػػؿ اس ػػا كرت  ػػاح سقمػػاس اسو ػػات  اس لػػ ا سبسقمػػاس "االك ئػػاب"
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ىى
تهػػذا دسمػػؿ كػػا ق  بػػ  أف اسسقمػػاس  0.91ئمػػث تاػػد أف امسػػا أس ػػا كرت  ػػاخ سبسقمػػاس اسكبػػق ملػػاتب 

 ؿ و ات سر  ا.م س ا  سااس

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -0 

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ئمػث  ػـ الػسا ، ت اد  ط مؽ اسسقماس  ـ ئلاب اسو ات  طرمقا اس ازئا اس ي ما سبسقماس "االك ئاب"

ئمػػث  ػػـ ئلػاب سااسػػؿ االر  ػػاط  ػػمف ،  يػػ مف تكػذسؾ   ػػتد كػػؿ  اػػد إسػ  الػػسمف   ػتد اسسقمػػاس إسػػ 
ئمػػث  بػػغ سااسػػؿ االر  ػػاط ، ساسػػتع  قػػرات اس يػػؼ األتؿ تساسػػتع  قػػرات اس يػػؼ اسوػػا ق سبسقمػػاس

 ػػراتف  -ت اػػد الػػ خداـ ساادسػػا لػػ مرساف ، (0.75س مرلػػتف سػػدراات اسسقمػػاس اسكبػػق   ػػذد اسطرمقػػا )
 تمدؿ هذا  ب  أف اسسقماس سدم  دراات و ات سر  اا.، (0.86و ات )اسسادسا أي ل سااسؿ اس

 خامسًا: مقياس الكفاءة االجتماعية:
 اػػػد االطػػػبلع  بػػػ  األدب اس ر ػػػتب تاسدرالػػػات اسلػػػا قا اسس ابقػػػا  سشػػػكبا اسدرالػػػا تالػػػ طبلع رأب 

طػػا ا  ػػف طرمػػؽ اسسقػػا بلت اسشخيػػما ذات اس  ػػق اسساػػاؿ اس  لػػق تاس ر ػػتب م ػػا سػػف اسس خييػػمف 
 بلاػا اسك ػاءة   بػ  سب اػرؼ تذسػؾ، سبك ػاءة االا سا مػا  مػر اسرلػسق ااسػت اس ائوػا  إ ػداد سقمػاس

 االا سا ما   يترة اسالـ سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.
 (3ف رقـ ممحؽ فقرة( 23ف مف النهائية صورت  في المقياس و تكوف

 : عميها االطبلع تـ التي والمقاييس 

 (  2003الكفاءة االجتماعية   ػ أعد  وترجم  لمعربية حبيب مجدي ف مقياس

 (1988مقياس الكفاءة االجتماعية   ػ أعد  عبد الحميد محمد ف

 (      2011مقياس الكفاءة االجتماعية   ػ أعد  أشرؼ القانوع ف

 :المقياس بناء خطوات

 سقمػاس ستضػػػتع إسػ   طراػت اس ػق ستاسسقػامم، اسس ائػػا اس ائوػا سبدرالػات الػ اراض  اػدأواًل :  
 اس بلػطم ما اس مئػا  ػق ت در ػ ،  اسػا اسار مػا اسدرالػات  ػق ابػا ه ػاؾ   ػمف أف، اسك ػاءة االا سا مػا

 ت اػزى، سسػا ئػدا  اس ائوػا إل ػداد سقمػاس سبك ػاءة االا سا مػا،  بػـ اس ائوػا ئلػب تذسػؾ، خايػا
 ع ت م ا اس ئث.اس ائوا ذسؾ إس   دـ سبلئسا اسسقاممس اسستاتدة سستضت 
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ىى
ااست اس ائوا  االطبلع  ب  اسدرالات اسلا قا ذات اسابلاا تاس ق س ا يبا تطمدة  ستضػتع :  ثانيػػاً 

 اسدرالا .
 تاسلػب ما  قرات اسسقماس سف ا ؿ اس ائوا  يتر  ا األتسما س  ا اس قرات اسستا ا يما ا   ـ  :ثالثػػاً 
 سػف  خ ػا  بػ  اسسقمػاس  ػرض ت ػـ .اسخ ب ػ ساػاالت  ػق  قػرة  (40سػف) اسسقمػاس ت كػتف

، سئكسػمف( 7)  ػددهـ  بػغ ئمػث اسقطػاع  ااساػات اسػ  س تاس أهمػؿ  بػـ  ػق سمػداف اسس خييػمف
  م مف أ ضاء سا ا اس ئكمـ.( 1) تاسسبئؽ راـ

تكػػػذسؾ  ػػػـ  اػػػدمؿ تيػػػما ا  اػػػض ، ت اػػػد إاػػػراء اس اػػػدمبلت اس ػػػق أتيػػػ    ػػػا اسسئكسػػػتف
  ط مػػؽ ت اػػد، (  قػػرة26اسوا مػػا س يػػ ل  قػػرات اسسقمػػاس )  ػػـ يػػما ا اسسقمػػاس  يػػما   ، اس قػػرات
 أيػ ئت  قػرات اس قػرات تئػذؼ  اػض تاسو ػات اسيػدؽ تئلػاب االل طبل ما اسام ا  ب  اسسقماس

 .اس ابما اسام ا  ب  (  قرة ت ـ  ط مق ا23اسسقماس )

 :المقياس تصحيج

 ت اطػ   ػارات اسسقمػاس   بػ  اسخاػؿ  قمػمـ  ػـ ئمػث األ اػاد و ائق  ال خداـ اس ائوا ااست
، اػإماا مػ اسا ػارة كا ػت  ػق ئػاؿ اس ر مػب ال   ط ػؽ( ب  –  ط ؽ   (سب دائؿ ي ر(، تائد) اسدراات

تذسػؾ سسار ػا ، ئػاؿ  كا ػت اسا ػارات لػاس ا  ػق ( تائػد، يػ ر) اس ر مػب  بػ  اسػدراات  اطػ   م سا
سؾ   ئير دراات أ راد  م ا  يترة اسالـ .ت ذ ا اسخاؿ بلات تع ، أ راد اسام اسدى  خاؿ ل ا اس

 تاسدراا اسد ما )ي ر(. (23اسدرالا سا  مف اسدراا اساظس  )

 صػػػدؽ المقياس :
  اس أكد  سف يدؽ األداة تذسؾ  اسطرؽ اس اسما : ااس ائو تااس

 أواًل: صدؽ المحكميف:

 ػػػػػـ  ػػػػػرض االلػػػػػ  ا ا  ػػػػػق يػػػػػتر  ا األتسمػػػػػا  بػػػػػ  ساست ػػػػػا سػػػػػف ألػػػػػا ذة اػػػػػاساممف سػػػػػف  
ئمػػػػػػػث اػػػػػػػاستا ، سسػػػػػػػف ماسبػػػػػػػتف  ػػػػػػػق اسااساػػػػػػػات اس بلػػػػػػػطم ما  ػػػػػػػق سئا ظػػػػػػػات  ػػػػػػػزةاسس خييػػػػػػػمف 

  سػػػػػػػػاء اس قػػػػػػػػرات إسػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػدى ا،  إ ػػػػػػػػداء آرائ ػػػػػػػػـ تسبلئظػػػػػػػػا  ـ ئػػػػػػػػتؿ س الػػػػػػػػ ا  قػػػػػػػػرات االلػػػػػػػػ  ا ا
ت ػػػػػػػق ضػػػػػػػتء  بػػػػػػػؾ اآلراء  ػػػػػػػـ الػػػػػػػ  ااد ، تكػػػػػػػذسؾ تضػػػػػػػتح يػػػػػػػما ا  ا اسبةتمػػػػػػػا، ستضػػػػػػػتع اسدرالػػػػػػػا

 .(1سبئؽ راـ)  اض اس قرات ت ادمؿ  اض ا اآلخر
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ىى
 ثانيا: صدؽ التحميؿ العاممي: 

ااست اس ائوا  ال خداـ يدؽ اس ئبمؿ اساػاسبق سب اػرؼ  بػ  اساتاسػؿ اسكاس ػا  ػق اسسقمػاس سػف 
، تذسػػؾ سسار ػػا اس قػػرات اسس شػػ اا  بػػ  هػػذد اساتاسػػؿ، خػػبلؿ ال كشػػاؼ اساتاسػػؿ اسس ضػػس ا  ػػق اسسقمػػاس

 د سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.(  ر 162) ئمث  ـ  ط مؽ اس ئبمؿ اسااسبق  ب   م ا سكت ا سف

 قػػػد  ػػػـ إاػػػراء اس ئبمػػػؿ اساػػػاسبق االل كشػػػا ق سػػػف اسدراػػػا األتسػػػ   طرمقػػػا اسسكت ػػػات األلالػػػما 
ئمػث  ػـ الػ خداـ سئػؾ اساػذر اسكػاسف تائػد ت يػؼ ، أل ػراد اسام ػا  ػق اسدرالػا  Hotellingس ت مبم   

إاػػراء  ػػدتمر س ااسػػد سبسئػػاتر  طرمقػػا  تأ قػػب ذسػػؾ، يػػئمل  بػػ  األاػػؿ سباتاسػػؿ اس ػػق  ػػـ الػػ خراا ا
Varimax ، بػػ  األاػػؿ سػػف أاػػؿ سزمػػد سػػف اس قػػاء  0.30تأ   ػػر اس شػػ ا اسسق ػػتؿ سبس ةمػػر اسػػذب م بػػغ 

% سف 36.0تاد أل خرج اس ئبمؿ اسااسبق وبلوا  تاسؿ  لرت  ل ا ، تاستضتح  ق اسسا   اسلمكتستاق
ت لػػسما  قػػرات اساتاسػػؿ ئلػػػب ،  قػػرات كػػؿ  اسػػػؿتاػػد ااسػػت اس ائوػػػا  قػػراءة سئ تمػػات ، اس  ػػامف اسكبػػق

ئمث  ـ  لسما اسااسؿ االتؿ اسسمؿ سبتئػدة ، ا  سائ ا سستضتع اس قرات أب سا   ئدث     اسما اس قرات
تاسااسؿ اسواسث اآلوار اس  لػما سبػتزف ، تاسااسؿ اسوا ق اسئ اظ  ب   بلاا طم ا سا اآلخرمف، االا سا ما

 كا ػت  كا ت   ائ  اس ئبمؿ اسااسبق  اد ئذؼ هذد اس قػرة كاس ػاسقت ، الا سا قاسزائد ت بلا  ا  اس  ا ؿ ا
   ائ  اس ئبمؿ اسااسبق كاس اسق:

 العامؿ األوؿ : الميؿ لموحدة االجتماعية 

% تاػد  شػ ات   ػذا 15.9ت ل ا   لمرد سف اس  امف اسكبػق  3.3كاف اساذر اسكاسف س ذا اسااسؿ هت 
 ( .23، 17، 16، 15، 14، 11، 10، 8، 7)  قرات تهت 9اسااسؿ 

 العامؿ الثاني : الحفاظ عمى عبلقة طيبة مع األخريف 

% تاد  ش ات   ػذا 12.1ت ل ا أل اس   ق اس  امف اسكبق  1.9كاف اساذر اسكاسف س ذا اسااسؿ هت 
 (.  22، 19، 18، 12، 4، 3، 2، 1)  قرات تهق 8اسااسؿ 

 زائد وعبلقتها بالتفاعؿ االجتماعيالعامؿ الثالث : ايثار النفسية لموزف ال

% تاػد  شػ ات   ػذا 8.0ت لػ ا ألػ اس   ػق اس  ػامف اسكبػق  1.6كاف اساذر اسكاسف س ذا اسااسؿ هت 
 .(21، 20، 13، 9، 6، 5)  قرات تهق 6اسااسؿ 
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 (00ف رقـ جدوؿ

تدوير ألفراد مصفوفة عوامؿ الدرجة األولى لبنود مقياس الكفاءة االجتماعية قبؿ التدوير وبعد ال 
 العينة

فقراد 

 انًقُبش
 انعىايم ثعذ انتذوَر  انعىايم قجم انتذوَر 

Total 

  1 2 3 1 2 3 

1   .56     .56    

2   .52     .42    

3   .41     .50    

4   .52    .55   

5     .41     .42  

6     .50     .61  

7 .50     .48      

8 .58     .54      

9     -.56     .49  

10 .56     .58      

11 .61     .52      

12   .42     .45    

13     .44     .49  

14 .57     .52      

15 .63     .54      

16 .49     .55      

17   .34   .51      

18   .47     .59    

19   .47     .63   

20     .37     .42  

21 .36         .36  

22     .33   .36   

23 .56     .57      

  1.6 1.9 3.3 1.8 1.9 3.1 انجذر انكبيٍ

َسبت انتببيٍ 

% 
15.6 12.2 8.2 15.9 12.1 8.0 

36.0%  

صدؽ االتساؽ الداخمي: ثالثًا:  

  ،                                                                                ـ ئلاب سااسبلت االر  اط  مف دراا كؿ  اد سف أ ااد اسسقماس تاسدراػا اسكبمػا سبسقمػاس
  ،                                                                                       تكذسؾ سااسؿ االر  اط  مف كؿ  قرة سف  قرات كؿ  اد  ب  ئدد تاسدراا اسكبما سكؿ  اد  ب  ئدد

                                تكػػػذسؾ سسار ػػػا سػػػدى ار  ػػػاط كػػػؿ  قػػػرة   ،                                                     تذسػػػؾ سسار ػػػا سػػػدى ار  ػػػاط األ اػػػاد  اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
   (: 3 2                       تم ضل ذسؾ سف خبلؿ ادتؿ )  ،                                اسدراا اسكبما سكؿ  اد  ب  ئدد
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 ( 03فرقـ  جدوؿ

  امبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية  والدرجة الكمية لممقياسمع

 يستىي انذالنخ يعبيم االرتجبط انًحبور 

انضبظ وانًزوَت االجتًبعيت 

 واالَفعبنيت 
.766

**
               دانت إحصبئيب   0.01 

330. انثمت وتىكيذ انذاث
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

انشعىر ببنُمص وصعىبت 

 الجتًبعي وانتىاصمانتىافك ا
.685

**
               دانت إحصبئيب   0.01 

                                                             ( أف أ ااد سقماس اسك اءة االا سا ما   س ا  سااسبلت ار  اط اتما   23                    مف سف ادتؿ راـ )
                      تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف أ اػػاد   ،  (    0.76  –    0.33                               ئمػػث  راتئػػت ساػػاسبلت االر  ػػاط  ػػمف )  ،              تداسػػا إئيػػائما

                     قػػد  ػػـ إاػػراء ساػػاسبلت   ،                  س سدمػػ  وبلوػػا أ اػػاد                                             اسسقمػػاس   س ػػا  سااسػػؿ يػػدؽ  ػػاسق. ت سػػا أف اسسقمػػا
             تم ضػل ذسػؾ سػف   ،                                                                         االر  اط  مف  قرات كؿ  اد سف األ ااد اسوبلوا تاسدراا اسكبما سكؿ  اػد  بػ  ئػدد

                     خبلؿ اساداتؿ اس اسما:
 ( 06فرقـ  جدوؿ

مية معامبلت االرتباط بيف فقرات البعد األوؿ الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية والدرجة الك
 لمبعد  

 
 يستىي انذالنخ يعبيالد االرتجبط انفقراد

7 .521
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

8 .616
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

10 .585
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

11 .606
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

14 .601
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

15 .621
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

16 .511
**

     يب  دانت إحصبئ 0.01 

17 .358
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

23 .587
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

                                                      ( أف  قػػػػرات اس اػػػػد األتؿ   س ػػػػا  ساػػػػاسبلت ار  ػػػػاط اتمػػػػا تداسػػػػا  4 2                    ػػػػمف سػػػػف اػػػػدتؿ راػػػػـ )
  ،  (    0.61  -    0.35                               ئمث  راتئت سااسبلت االر  ػاط  ػمف )  ،     0.01                              إئيائما   د سل تب دالسا أاؿ سف 
                             ا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق.                                  تهذا مدؿ  ب  أف اس اد األتؿ ت قر 
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ىى
  (05فرقـ  جدوؿ

    معامبلت االرتباط بيف فقرات البعد الثاني فالثقة وتوكيد الذات( والدرجة الكمية لمبعد

 يستىي انذالنخ يعبيالد االرتجبط انفقراد

1 .530
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

2 .462
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

3 .551
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

4 .562
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

12 .641
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

18 .572
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

19 .622
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

22 .611
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

                                                        ( أف  قػػػرات اس اػػػد اسوػػػا ق   س ػػػا  ساػػػاسبلت ار  ػػػاط اتمػػػا تداسػػػا  5 2                    ػػػمف سػػػف اػػػدتؿ راػػػـ )
  –      0.46                               ئمػػػػث  راتئػػػػت ساػػػػاسبلت االر  ػػػػاط  ػػػػمف )  ،     0.01   سػػػػف                            إئيػػػػائما   ػػػػد سلػػػػ تب دالسػػػػا أاػػػػؿ 

                                                             تهذا مدؿ  ب  أف اس اد اسوا ق ت قرا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق.   ،  (    0.64

 ( 04فرقـ  جدوؿ
معامبلت االرتباط بيف فقرات البعد الثالث فالشعور بالنقص وصعوبة التوافؽ االجتماعي 

 والتواصؿ( والدرجة الكمية لمبعد  
بيالد االرتجبطيع انفقراد   يستىي انذالنخ 

5 .390
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

6 .740
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

9 .540
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

13 .395
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

               دانت إحصبئيب   0.01 **0.30 20

21 .480
**

               دانت إحصبئيب   0.01 

 

                            ا  ساػػػاسبلت ار  ػػػاط اتمػػػا تداسػػػا                             ( أف  قػػػرات اس اػػػد اسواسػػػث   س ػػػ 6 2                    ػػػمف سػػػف اػػػدتؿ راػػػـ )
  ،  (    0.74  -0.30                               ئمث  راتئت سااسبلت االر  ػاط  ػمف )  ،     0.01                              إئيائما   د سل تب دالسا أاؿ سف 

   .                                                           تهذا مدؿ  ب  أف اس اد اسواسث ت قرا   م س ا  سااسؿ يدؽ  اسق

 الصدؽ التمييزي:    ً   رابعا : 
ارف س تلط اسر ػا األ بػ   قتـ هذد اسسقار ا  ق اتهرها  ب   قلمـ اسسقماس إس  السمف تمق

ت اػػد  تزمػػا اسػػدراات  ػػـ إاػػراء طرمقػػا اسسقار ػػا ،  ػػق اسػػدراات  س تلػػط اسر ػػا األد ػػق  ػػق اسػػدراات
تم ضػػػل ذسػػػؾ سػػػف خػػػبلؿ ، %( سػػػف اسػػػدراات25%( سػػػف اسػػػدراات تأاػػػؿ )25اسطر مػػػا  ػػػمف أ بػػػ  )

 اسادتؿ اس اسق:
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ىى
 ( 09ف رقـ جدوؿ

بيف منخفضي ومرتفعي الدرجات في مقياس  يبيف نتائج أختبار ماف وتني لمكشؼ عف الفروؽ
  الكفاءة االجتماعية

 N انفئبد 
يتىسط 

 انرتت

يجًىع 

 انرتت
 يستىي انذالنخ Zقًُخ 

 3.4-  36.00 4.50 8 يُخفضي انذرجبث 
دانت   0.001

 إحصبئيب

     117.00 13.00 9 يزتفعي انذرجبث 

       17 انًجًىع

تهرمػػػػا داسػػػػا إئيػػػػائما   ػػػػمف سر  اػػػػق اسػػػػدراات   ػػػػمف سػػػػف اساػػػػدتؿ اسلػػػػا ؽ تاػػػػتد  ػػػػرتؽ ا
تهذا مدؿ  ب  أف اسسقماس مسمػز  ػمف األ ػراد ذتى اسػدراات اسابمػا ، تس خ ض  اسدراات  ق اسسقماس

تسسػػػا ما ػػػق  ػػػأف اسسقمػػػاس   قرا ػػػ  م س ػػػا ، تاأل ػػػراد ذتى اسػػػدراات اسػػػد ما  ػػػق اسدراػػػا اسكبمػػػا سبسقمػػػاس
. سسػػػا مشػػػمر إسػػػ  يػػػبلئما اس سقمػػػاس سب سممػػػز  ػػػمف اسػػػدراات اسابمػػػا تاسػػػدراات  سااسػػػؿ يػػػدؽ  ػػػاؿ 

 اسس خ ضا.

 ثانيا : ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية :
دخاؿ اس ما ات  ب  اس ر اس  االئيػائق                          ػـ ئلػاب اسو ػات سبسقمػاس     SPSS                                                         اد  ط مؽ اسسقماس تا 

                        طرمق مف تهسا كاس اسق:

  :   Alpha        كرونباخ   –                   الثبات بطريقة ألفا   - 0

  ،                                 ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة  38                            س  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )                ـ  ط مؽ اسسقما
                             ئمث تاد أف امسا أس ا كرت  ػاخ   ،                                                           ت اد  ط مؽ اسسقماس  ـ ئلاب سااسؿ اس ا كرت  اح سقماس اسو ات

        ت سػػػا أف   ،                                                تهػػػذا دسمػػػؿ كػػػا ق  بػػػ  أف اسسقمػػػاس م س ػػػا  سااسػػػؿ و ػػػات  ،     0.69                    سبسقمػػػاس اسكبػػػق ملػػػاتب 
            تسااسػػػؿ أس ػػػا   ،     0.72                                             قػػػد  بػػػغ سااسػػػؿ اس ػػػا كرت  ػػػاخ سب اػػػد األتؿ ملػػػاتب   ،      أ اػػػاد                  اسسقمػػػاس سدمػػػ  وبلوػػػا 

         تهػػذا مػػدؿ     ،     0.69                                       تسااسػػؿ أس ػػا كرت  ػػاخ سب اػػد اسواسػػث ملػػاتب   ،     0.65                           كرت  ػػاخ سب اػػد اسوػػا ق ملػػاتب 
                                تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:  ،                                                ب  أف اسسقماس  اتاسب  م س ا  سااسؿ و ات سر  ا
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ىى
  (09فرقـ  جدوؿ

    معامبلت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية

 يعبيم أنفب كروَجبخ عذد انفقراد االثعبد

 0.72 9 انضبظ وانًزوَت االجتًبعيت واالَفعبنيت 

 0.65 8 انثمت وتىكيذ انذاث

انشعىر ببنُمص وصعىبت انتىافك 

 االجتًبعي وانتىاصم

6 
0.69 

 0.69 23 انًميبس انكهي

 :  Split _half methodsثبات بطريقة التجزئة النصفية ال -0

، ( سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة38 ـ  ط مؽ اسسقماس  ب   م ا ال طبل ما اتاس ا )
ت اد  ط مؽ اسسقماس  ـ ئلاب اسو ات  طرمقا اس ازئا اس ي ما سبسقمػاس "اسك ػاءة االا سا مػا" ئمػث 

ئمػػػث  ػػػـ ئلػػػاب سااسػػػؿ ، ؾ   ػػػتد كػػػؿ  اػػػد إسػػػ  الػػػسمف ػػػـ الػػػسا   ػػػتد اسسقمػػػاس إسػػػ   يػػػ مف تكػػػذس
ئمث  بغ سااسؿ ، االر  اط  مف ساستع  قرات اس يؼ األتؿ تساستع  قرات اس يؼ اسوا ق سبسقماس

 -ت اػد الػ خداـ ساادسػا لػ مرساف ، (0.50االر  اط س مرلتف سدراات اسسقماس اسكبػق   ػذد اسطرمقػا )
 تمدؿ هذا  ب  أف اسسقماس سدم  دراات و ات سر  اا.، (0.67 راتف اسسادسا أي ل سااسؿ اسو ات )

  (07فرقـ  جدوؿ
  معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الكفاءة االجتماعية   

 يقُبش انكفبءح االجتًبعُخ
يعبيم ارتجبط 

 ثُرسىٌ

ثطرَقخ سجُريبٌ ثراوٌ 

 انًعذنخ

انضبظ وانًزوَت االجتًبعيت 

 واالَفعبنيت 
0.53 0.70 

 0.68 0.52 انثمت وتىكيذ انذاث

انشعىر ببنُمص وصعىبت انتىافك 

 االجتًبعي وانتىاصم
0.59 0.71 

 0.67 0.50 انًميبس انكهي
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اإلئيائق ت ـ  (SPSS)   رمغ ت ئبمؿ االل  ا ا سف خبلؿ  ر اس   ااس ائو تسقد ااس

 اإلئيائما اس اسما:ال خداـ األلاسمب 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. -1

 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي االستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " -2

إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػرواف لمتجزئػػة النصػػفية  -3
 ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.، ئة النصفية غير المتساويةومعادلة جتماف لمتجز ، المتساوية

 التحميؿ العاممي. -4

 معامؿ ارتباط بيرسوف  -5

 تحميؿ التبايف األحادي  -6

 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف -7
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ىى

 
 

    اخلاهساخلاهس  الفصلالفصل
  نتائج الدراست وتفسريهــانتائج الدراست وتفسريهــا

م

م

 ماظـؿائجمادلؿعؾؼةمباظلؤالماألول

 اظـؿائجمادلؿعؾؼةمباظلؤالماظـاغي 
 ادلؿعؾؼةمباظلؤالماظـاظثماظـؿائج 
 اظـؿائجمادلؿعؾؼةمباظػرضقةماألوىلم 
 اظـؿائجمادلؿعؾؼةمباظػرضقةماظـاغقةم 
 اظـؿائجمادلؿعؾؼةمباظػرضقةماظـاظـة 
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 الفصؿ الخامس 

 نتائج الدراسة

 ق هذا اس يؿ  ارض   يمبق سب  ائ  اس ق  ـ اس تيؿ إسم ا سف خبلؿ  اقـت اس ائول 
إلضا ا إس    لمر تس ااشا سا  ـ اس تيؿ إسم  سف   ائ  سف خبلؿ  ا،  ط مؽ أدتات اسدرالا

 اإلاا ا  ب   لاؤالت اسدرالا تاس ئقؽ سف  رتض ا:

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
االكتئاب لدى عينة مف النساء البدينات في  -الخجؿ –اؤؿ األوؿ: ما نسبة انتشار القمؽػػػػػػالتس

 قطاع غزة؟

 قػػد ، اسقبػػؽ تاسخاػػؿ تاالك ئػػاب سػػدى اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة لػػ ا ا  شػػار سب اػػرؼ  بػػ  
سقمػػاس سػػف سقػػاممس  ئلػػاب اسس تلػػطات تاال ئرا ػػات اسسامارمػػا تاسػػتزف اس لػػ ق سكػػؿ  ااس ائوػػ تااسػػ

 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:، اسدرالا

 ( 32ف رقـ جدوؿ
 -الخجؿف النسبية لمقايس الدراسة يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف

 االكتئاب( لدى النساء البدينات في قطاع غزة  -القمؽ

 انًحبور
عذد 

 انفقراد
 انًتىسط

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انىزٌ انُسجٍ%

 65.0 4.8 15.6 24 يقُبش انقهق

 54.5 6.4 13.6 25 يقُبش انخجم

 59.7 6.1 14.9 25 يقُبش االكتئبة

 100ق  قلسا استلط اسئلا ق سكؿ  اد  ب  اسدراا اسكبما سكؿ  اد وـ ضرب اس ا    ق م ـ ئلاب استزف اس ل 

 تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 اسام ا  ق اس دم ات اس لاء دراات س تلط أف إس  اس  ائ  أظ رت :القمؽ انتشار نسبة 
، %41  بغ  ل ق ت تزف دراا 659 سامارب ت ا ئراؼ دراا 3154  بغ اسقبؽ سقماس  ب 
 ت  ل ا  اسس تلطا  تؽ  دراا ابؽ أ راض سدم ف اس دم ات اس لاء أف  إس  مشمر تهذا
 درالات  تاد ال  أ   اسابـ سا، سا ئد إس  سر  اا اس ل ا هذد  أف اس ائوا ت رى%. 41

 سسا – اس ائوا  بـ ئد  ب  – اس دم ات اس لاء سدى اسقبؽ  ل ا  ب  اسضتء لبطت لا قا
 هذد  قارف أف  ل طما ال  إ  ا أخرى ازاتم تسف، زاتما سف خايا أهسما اسبدرال ماطق
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ىى
 أـ سر  اا  ا  ر اس ل ا هذد كا ت إذا سا س ئدد اسام ا   س سف أخرمات  لاء   لب اس ل ا

  ماتد، اسام ا أ راد سدى% 41  ل ق تزف  ب  اسقبؽ ئيتؿ  ازت اس ائوا أف إال، س تلطا
   قص شاترهف  ف  دا، اسزائدة أتزا  ف سف تاس ت ر اسضمؽ  اس دم ات اس لاء شاتر إس 
 س ت رة اسرأة اس دم ا اسسرأة سف ااؿ هذا كؿ، أتزا  ف  ل ب اساال   أاؿ تأ  ف،  اس  س اسوقا
 اسسرأة  سر ئمث،  اـ  شكؿ سبسرأة سيائ ا ي ا اسقبؽ  أف اسقتؿ  ل طما ت. تابقا

 تاإل ااب كاسزتاج)  اسرائا تشاترها اس  لق  تا ق ا  ب   ؤور ئما  ا  ق سخ ب ا  سرائؿ
 تم ئث اساساؿ مئب كائف اسسرأة كتف  ة ؿ أف  ل طما ال أ  ا كسا(. تاألط اؿ تاأللرة
 هذا أف سؤكد، اسرشااا تهق أال   قي ا اساساؿ سااممر أئد  أف أئلت إذا  كمؼ،    

ف استااا اس بلطم ق كسا أ، اسزائد استزف  خيتص دائـ تابؽ  ت ر إس  لمل ئمؿ اسشاتر
مبقق  ظبلس   ب  أ راد اسسا سا اس بلطم ق  شكؿ  اـ ت ب  اسسرأة اس بلطم ما  شكؿ خاص 
 اسئيار تاسئرتب اسسل سرة  ب  اطاع  زة تأ  اء اسئماة اسمتسما اسسوقبا  اس سـت  ااؿ 
ما  ق  اض األئماف أف اسطااـ هت اسسخرج استئمد س  رمغ اسما اسضةتط تاسطااات اسلب 

 اس ق  تاا  ا  ق تااا ا اس بلطم ق.

 اسام ا  ق اس دم ات اس لاء دراات س تلط أف إس  اس  ائ  أظ رت :الخجؿ انتشار نسبة 
  بغ  ل ق ت تزف دراا 456 سامارب ت ا ئراؼ دراا 3154  بغ اسخاؿ سقماس  ب 

 طاسس تل  تؽ  دراا خاؿ سل تى سدم ف اس دم ات اس لاء أف  ب  مدؿ تهذا، 1651%
 ت ئاـ سف ؿاتاسخ  اسئرج اس دم ا اسسرأة إئلاس  ب  س ـ سؤشر  ا  ر تسك  ا،  قبمؿ
 اسرشااا ئتؿ  قاش تلط  ق  تاادها أت تز  ا  ف لؤاس ا ئمف خايا، الس ا تزف

  بـ ئد  ب  درالا  تاد تال،  اسخاؿ مشارها سسا استزف إل قاص اسةذائما تاأل ظسا
 اس ل ا هذد  أف  رى اس ائوا تسكف، اس دم ات اس لاء دىس اسخاؿ  ل ا إس   طرات اس ائوا
 .اسزائدة تأتزا  ف أالاس ف سف اس دم ات اس لاء خاؿ  ؤكد

 اسام ا  ق اس دم ات اس لاء دراات س تلط أف إس  اس  ائ  أظ رت :االكتئاب انتشار سبةن 
  بغ  ل ق ت تزف دراا 453 سامارب ت ا ئراؼ دراا 3659  بغ االك ئاب سقماس  ب 

  زة اطاع  ق اس دم ات اس لاء سف  م ا سدى االك ئاب  ل ا أف إس  مشمر تهذا، 1957%
 ذكرت تكسا، أمضا    اسقبمبا سملت أ  ا كسا، ادا   سر  اا سملت تسك  ا اسس تلط  تؽ  قا

 اسسرأة ستاا سسار ا اسستضتع هذا ئتؿ  لب – اس ائوا  بـ ئد  ب  – متاد ال اس ائوا
 اس ائوا تسكف.اس دا ا  ل ب االك ئاب سف ساا ا  ا  ل ا  ق األخرمات س لاءا سف اس بلطم ما

 لتاء ئتس ا  سف ت  أور سباساؿ دائسا   ت ي ت اسكساؿ  ئب اسسرأة  أف اس ل ا هذد  ب   ابؽ
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 اس دم ا اسسرأة تكتف، اساساؿ سااممر أهـ أئد هق اسرشااا تكتف إ بلسما ستاد أت أاارب سف

 ت دـ زتا ا ت مف   ل ا  مف  ق اسمبا  كتف  أف    ـ – درالااس  م ا – اسس زتاا
 اس  كمر   د تاسئزف اسضمؽ سف  ئاسا  شار مااب ا سالس ا  ق ب ا ت دـ   ل ا  ف رضاها

 سادـ تذسؾ  رمد سا شراء أت سبل س سف  ئب سا ار داء  ب  ادر  ا  دـ أف كسا، تز  ا  ق
 اسئاسا  ب   ظبلس  مبقق هذا كؿ. لمئا زااماس ئاسا  ق مااب ا، ئاس ا م الب سا  تا ر

 .تاالك ئاب سبئزف  رملا تمااب ا سبسرأة اس  لما

  ع  ا                                 لػدى عينػة مػف النسػاء البػدينات فػي قطػ                          مستوى الرضا عف صورة الجسػـ      : ما           اؤؿ الثاني  ػػ    التس
     غزة؟

، سب ارؼ  ب  سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة
د ااست اس ائوا  ئلاب اسس تلطات تاال ئرا ات اسسامارما تاستزف اس ل ق سسقماس يترة اسالـ  ق

 تاس  ائ  اسخايا  ذسؾ ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:، تأ اادد
  (30فرقـ جدوؿ 

يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لمقياس صورة الجسـ لدى 
 نات في قطاع غزة النساء البدي

  يقُبش صىرح انجسى
عذد 

 انفقراد
 أقم درجخ 

أعهً 

 درجخ
 انًتىسط

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انىزٌ انُسجٍ%

 44.3 7.3 22.1 50 10 10 انبعذ انُفسي

 37.9 4.9 13.3 35 7 7 انًظهز انعبو

 49.9 3.4 12.5 25 5 5 انبعذ االجتًبعي

 43.5 13.0 47.9 110 22 22 انذرجت انكهيت )صىرة انجسى(

 100م ـ ئلاب استزف اس ل ق  قلسا استلط اسئلا ق سكؿ  اد  ب  اسدراا اسكبما سكؿ  اد وـ ضرب اس ا    ق 

أظ ػػػرت اس  ػػػائ  اسستضػػػئا  ػػػق اساػػػدتؿ اسلػػػا ؽ  ػػػأف س تلػػػط دراػػػات اس لػػػاء اس ػػػدم ات  ػػػق 
 لػػػ ق  بػػػغ ت ػػػتزف  13.0دراػػػا ت ػػػا ئراؼ سامػػػارب   47.9اسام ػػػا  بػػػ  سقمػػػاس يػػػترة اسالػػػـ  بػػػغ 

الػػس ف  دراػػا س خ ضػػا ت يػػترة تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف اس لػػاء اس ػػدم ات سػػدم ف رضػػا  ػػف ، 43.5%
اد  قد  بغ استزف اسقماس يترة اسالـ سدم  وبلوا أ   سا اف %.43.5ت  ل ا اسالـ سدم ف س خ ضا 

  أسػػػا  اػػػد اسسظ ػػػر اساػػػاـ  بػػػغ اسػػػتزف اس لػػػ ق سػػػ، %44.3اس لػػػ ق سب اػػػد اس  لػػػق  ػػػف اسالػػػـ   لػػػ ا 
تسسػا لػ ؽ م ضػل  ػأف اسرضػا ، %49.9 ق ئمف  بغ استزف اس ل ق سب اد االا سا ق  بغ ، 37.9%

 دػاػػ اػػد أف أاػػؿ  لػػ ا  ػػق األ اػػاد هػػق  ت ،  ػػف اسالػػـ سػػدى اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة ضػػامؼ
% ت اػػػد اس ائوػػػا  ػػػأف هػػػذد اس  ماػػػا  لػػػامر اسساقتسمػػػا تهػػػذا سػػػا أكد ػػػ  37.9اسسظ ػػػر اساػػػاـ(   لػػػ ا )



  نتائجىالدرادةىوتفدورهانتائجىالدرادةىوتفدورها

 

150 

 

  الفصلىالخامسالفصلىالخامس

ىى
( ئمػث اػاءت اس  ػػائ  س تضػل  ػأف أكوػر  اػد ار ػػ ط  اسرضػا  ػف اسالػـ هػػت 2003، لػا) شػاهمفدرا

تهػػذا مااب ػػا  بلئػػظ  ػػأف اسسظ ػػر اساػػاـ سبسػػرأة اس دم ػػا موقػػؿ ،  اػػد اسسظ ػػر اساػػاـ تاسااذ مػػا اسالػػدما
ؿ اسرضػػػا  ػػػف اسػػػ  س تاسالػػػد تاساكػػػس اػػػؿ رضػػػا  ػػػف الػػػدها  كبسػػػا زاد اسػػػتزف كاهب ػػػا تمااب ػػػا أاػػػ

(ئمػث  م ػت اس  ػائ  أ ػ   اػد خضػتع أ ػراد (Palmeira,at,al,2010هذا سػا أكد ػ  درالػا ت ، يئمل
ئمػػػث ، تاػػػد أف اسئاسػػػا اس  لػػػما سػػػدم ـ اػػػد  ئلػػػ ت،  م ػػػا اسدرالػػػا سخطػػػا  بلامػػػا س خ ػػػمض أتزا  ػػػـ

 .ت اؿ سل تى االل ماء سف ئاـ اسالـ ت ئلف اسسزاج، ار  طت اس ةمرات  ا خ اض استزف

( س ؤكػػػػػد أف يػػػػػترة اسالػػػػػـ   ػػػػػأور Radeshita&Almeida,2008هػػػػػذا تاػػػػػاءت درالػػػػػا )
ئمث   مف أف اسما ا ػراد  م ػا اسدرالػا سػف كػبل اسا لػمف كػا تا  مػر راضػممف  ػف ،  اسشكؿ تاسئاـ
دـ  ػػاط اسرضػػا ت تهػػذا مؤكػػد ار  ػػ، كسػػا ا ضػػل ا  ػػـ مر  ػػتف  ػػق االػػاـ أاػػؿ ئاسػػا  ، أئاػػاـ االػػاس ـ

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت درالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، ـ  ئاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ت تزف اسالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترة اسا
(Annis&chash&hrabosky,2004)  ا خ اض اسذات االا سا ما سدى اسلمدات اسلػسم ات ئاسمػا

، تهػػذا م  ػػؽ سػػا اػػاء  ػػق   ػػائ  اس ئػػث ئمػػث كا ػػت  لػػ ا اسرضػػا  ػػف اس اػػد االا سػػا ق س خ ضػػا
إسػ  ا خ ػاض اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ  أشػارتتهذا مؤكػد  رضػما اس ائوػا اس ػق ، %(49.9تكا ت )

 ى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة .سد
                                     عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة؟                            مستوى الكفاءة االجتماعية عند   ا  ػ   : م          اؤؿ الثالث  ػػ    التس

 ااس ائوػ ت قػد ااسػ، سل تى اسك اءة االا سا ما سدى اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زةسب ارؼ  ب  
، سسقمػػػاس اسك ػػػاءة االا سا مػػػا تأ اػػػاددزف اس لػػػ ق  ئلػػػاب اسس تلػػػطات تاال ئرا ػػػات اسسامارمػػػا تاسػػػت 

 تم ضل ذسؾ سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:

 (30فرقـ جدوؿ 
يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لمقياس الكفاءة االجتماعية  

 وأبعاد  لدى النساء البدينات في قطاع غزة 

  يقُبش انكفبءح االجتًبعُخ
عذد 

 قرادانف
 أقم درجخ 

أعهً 
 درجخ

 انًتىسط
االَحراف 
 انًعُبرٌ

 انىزٌ انُسجٍ%

انضبظ وانًزوَت االجتًبعيت 
 واالَفعبنيت 

9 0 9 4.4 2.4 48.5 

 72.6 1.5 5.8 8 0 8 انثمت وتىكيذ انذاث

انشعىر ببنُمص وصعىبت انتىافك 
 االجتًبعي وانتىاصم

6 0 6 3.7 1.4 60.9 

انذرجت انكهيت )انكفبءة 
 الجتًبعيت(ا

23 0 23 13.8 3.6 60.1 

 100م ـ ئلاب استزف اس ل ق  قلسا استلط اسئلا ق سكؿ  اد  ب  اسدراا اسكبما سكؿ  اد وـ ضرب اس ا    ق 
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أظ ػػػرت اس  ػػػائ  اسستضػػػئا  ػػػق اساػػػدتؿ اسلػػػا ؽ  ػػػأف س تلػػػط دراػػػات اس لػػػاء اس ػػػدم ات  ػػػق 
ت ػػتزف  لػػ ق  بػػغ  3.6سامػػارب ت ػػا ئراؼ دراػػا  13.8  بػػغاالا سا مػػا اسك ػػاءة اسام ػػا  بػػ  سقمػػاس 

ت  لػ ا  س تلػطا ػتؽ اس ك ػاءة اا سا مػا  دراػاتهذا مدؿ  ب  أف اس لػاء اس ػدم ات سػدم ف ، 60.1%
ت سا أف سقمػاس اسك ػاءة االا سا مػا سدمػ  وبلوػا أ اػاد  قػد ظ ػر  ػأف  اػد اسضػ ط تاسسرت ػا  %.55.6

 ػق ئػمف  بػغ اسػتزف اس لػ ق س اػد اسوقػا ت تكمػد  ،%48.5االا سا ما تاال  ااسما  بغ استزف  لػ ق سػ  
 م سػػػػا  بػػػػغ اسػػػػتزف اس لػػػػ ق س اػػػػد اسشػػػػاتر  ػػػػاس قص تيػػػػات ا اس تا ػػػػؽ االا سػػػػا ق ، %72.6اسػػػػذات 

 %.60.1تاس تايؿ 

تسف اس  ائ  اسلا قا  اد اس ائوا  أف  اد اسوقا ت تكمد اسذات ئؿ  ق اسسر  ا األتسػ  ت  لػ ا 
ت ػػرى اس ائوػػا  ػػأف ، اسس زتاػػا اس دم ػػا سػػدم ا وقػػا  اسمػػا  ػػاس  س %( تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف اسسػػرأة72.6)

اسل ب   ذا ماتد إس  أف اسسا سا م ظر سبسرأة اسس زتاا  ظرة أكور ائ راسا  ت قدمرا  تال م ظػرتف إسم ػا 
 ػػاسسا سا ه ػػا ر سػػا ماطم ػػا  اػػض اسئػػؽ  ػػأف  كػػتف  دم ػػا  لػػ ب اسئسػػؿ ، سػػف خػػبلؿ تز  ػػا تشػػكب ا

اسس ر  ا  ب  إ اػاب األط ػاؿ ت ػر م  ـ  اكػس اس  ػاة اسةمػر س زتاػا تاس ػق م ظػر تاستالدة ت اسضةتط 
كسا أف اسسرأة اسس زتاا اك لػ ت اسادمػد سػف اسخ ػرات  ػق ، اسسا سا  ادئا  ذب  دء إس  شكب ا ت تز  ا

تكػؿ هػذا ميػب  ػق سيػبئ  ا    قػ  وق  ػا  ػق   لػ ا سر  اػا ، اسئماة سسا مااب ػا أكوػر اػتة ت ئسػؿ
 سرأة س زتاا تأ ا ت تسدم ا ألرة سسا مازز سدم ا اسوقا ت تكمد اسذات.كت  ا ا

ئػػػؿ  ػػػق اسسر  ػػػا اسواسوػػػا   اػػػد اسضػػػ ط تاسسرت ػػػا االا سا مػػػا تاال  ااسمػػػاكػػػذسؾ  بلئػػػظ  ػػػأف 
تهػػػذا ماطم ػػػا سؤشػػػرا   ػػػأف ا ػػػراد اسام ػػػا متاا ػػػتف ، %( تهػػػذد  لػػػ ا س خ ضػػػا48.5تاألخمػػػرة   لػػػ ا )

ت اػد أف هػذد اس  ماػا  لػامر استااػا ، ال  ـ  ق اسستااؼ االا سا مػايات ا  ق ض ط لبتك ـ تا  اا
تاسسرأة اس دم ا تكسا  م ت اس  ائ   اا ق سف سشكبا  ق ،  اسسرأة  ط ما  ا شخص مقبؽ تم ت ر  لر ا

اسػػذب مػػ اكس  ػػدترد لػػب ا   بػػ  طرمقػػا ،  ق ػػؿ يػػترة الػػدها سسػػا مشػػارها  ػػاسقبؽ تاسخاػػؿ تاالك ئػػاب
ؼ االا سا ما س كتف أكور ا  اػاال  تااػؿ اػدرة  بػ  ضػ ط   لػ ا. ت ػرى اس ائوػا أف  ااسب ا  ق اسستاا

،   ػػق  سمػػؿ سب يػرؼ  شػػكؿ  ػػاط ق ا  اػػاسق، اسسػرأة  شػػكؿ  ػػاـ سػدم ا يػػات ا  ػػق ضػػ ط ا  ااال  ػا
 كمؼ إذا كا ت  ئس   تع سف اسضمؽ سف تز  ػا اسزائػد تشػكب ا اسػذب مػؤور  بػ   يػر ا  ا تط ماػا 

  ا  ااال  ا.

م ضػػػل سػػػف اساػػػدتؿ اسلػػػا ؽ أف سلػػػ تى اسك ػػػاءة االا سا مػػػا   ػػػد أ ػػػراد اسام ػػػا ككػػػؿ ت سػػػا ك
كا ت هذد اس ل ا  إذاتال  ل طما اس ائوا أف   مف ساذا ، تهت سل تى ما  ر  تؽ اسس تلط %(60.1)

  ػػػق ئػػػدتد  بػػػـ اس ائوػػػا ال  تاػػػد درالػػػا لػػػتاء  ر مػػػا أت أا  مػػػا ،  ػػػ خ ض  ػػػف اسط ماػػػق أت ر  ػػػا 
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ته ػا  اػد أف هػذد اسدرالػا    ػاتؿ س ةمػرات ، ل تى اسك اءة االا سا ما سدى اس لاء اس ػدم ات  اتست س

  ػػػذد  سػػػـ    اتس ػػػا اسدرالػػػات اسلػػػا قا  بػػػ  ئػػػد  بػػػـ اس ائوػػػا سسػػػا ماطػػػق هػػػذد اسدرالػػػا اهسمػػػا خايػػػا
 .اسدرالا االتس  اس ق  ر ط س ةمر يترة اسالـ  اسك اءة االا سا ما

 ة:ػفرضيات الدراس
      الخجػؿ   –      القمػؽ  ف                                                              األولى: توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف صورة الجسـ وكؿ مف         الفرضية

                                                            الكفاءة االجتماعية( لدى عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة.  –        االكتئاب   –

سئلاا ا  ب  هذد اس رضما  ـ إماػاد سااسػؿ ار  ػاط  مرلػتف سدرالػا اسابلاػا  ػمف اسرضػا  ػف 
سػػدى  م ػػا سػػف اس لػػاء                    اسك ػػاءة االا سا مػػا(  –        االك ئػػاب   –      اسخاػػؿ   –   بػػؽ    اسق) يػػترة اسالػػـ تكػػؿ سػػف
 تاس  ائ  اسس ابقا   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:، اس دم ات  ق اطاع  زة

 ( 33ف رقـ جدوؿ
 –يوضج نتائج مصفوفة معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف صورة الجسـ وكؿ مف فالقمؽ 

 الكفاءة االجتماعية( لدى عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة –تئاب االك –الخجؿ 

 انجعذ االجتًبعٍ انًظهر انعبو انجعذ انُفسٍ يتغُراد انذراسخ 
انذرجخ انكهُخ 

 )صىرح انجسى(

-410.- يميبس انمهك
**

 -.289-
**

 -.525-
**

 -.476-
**

 

-545.- يميبس انخجم
**

 -.421-
**

 -.631-
**

 -.631-
**

 

-578.- س االكتئبةيميب
**

 -.396-
**

 -.563-
**

 -.621-
**

 

انضبظ وانًزوَت 

 االجتًبعيت واالَفعبنيت 
.366

**
 .240

**
 .495

**
 .426

**
 

 106. 030. 056. 153. انثمت وتىكيذ انذاث

انشعىر ببنُمص وصعىبت 

انتىافك االجتًبعي 

 وانتىاصم

.244
**

 .220
**

 .419
**

 .329
**

 

انذرجت انكهيت )انكفبءة 

 االجتًبعيت(
.396

**
 .264

**
 .469

**
 .447

**
 

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

 تبيف مف خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 سقمػػاس ذات دالسػػا إئيػػائما  ػػمف : تاػػدت  بلاػػا  كلػػما مقيػػاس القمػػؽ مػػع صػػورة الجسػػـ
ت ػمف دراػات  اس اػد االا سػا ق( ، اسسظ ر اسااـ–اس اد اس  لق ) وا اس اسماد اسوبلدا ايترة اسالـ تأ

تهذا مدؿ  بػ  أ ػ  كبسػا زاد اسرضػا  ػف ، سقماس اسقبؽ سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة
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ىى
يػػترة اسالػػـ ت أ اػػادد اسوبلوػػا كبسػػا اػػؿ سلػػ تى اسقبػػؽ   ػػد اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة تاساكػػس 

 ػػأف هػػذد اس  ماػػا س تااػػا ت   ػػؽ سػػا أدب اس ئػػث اسػػذب مقػػتؿ  أ ػػ  كبسػػا زاد  حثػػةلباوتػػرى ا يػػئمل.
تهػػذا م  ػػؽ سػػا درالػػا )ا ػػراهمـ ، اسػتزف ا خ ضػػت يػػترة اسالػػـ سػػدى اس ػػرد تار  ػػا سدمػ  سلػػ تى اسقبػػؽ

( تاس ػػػق خبيػػػت إسػػػ  أف إ ػػاث اسشػػػ ما اسس رطػػػا مشػػػارف  ػػاس ت ر تاسقبػػػؽ   ماػػػا هػػػذد 1994، تاس مػػاؿ
 مدة  ق اسش ما تاستزف.اسزمادة اسشد

 ػػاسقبؽ مػػأ ق  لػػ ب  تاسػػؿ  ػػدة أ رزهػػا ، ت اػػد أف شػػاتر اسقبػػؽ مػػر  ط  اس دا ػػا سػػدى اسسػػرأة 
كػػؿ هػػذا ، اسسشػػاكؿ اسسادمػػا، اسساا ػػاة سػػا األهػػؿ، تس ا ػػب اساسػػؿ، تهسػػـت األتالد، اسسشػػاكؿ اسزتامػػا

ط  ػق   ػاتؿ اسطاػاـ ك ػتع سػف مبقق  ظبلسػ   بػ  اسئاسػا اس  لػما سبسػرأة سسػا مااب ػا   اػ   ئػت اإل ػرا
اس ػػق  ػػؤدب إسػػ   ػػدـ اسرضػػا  ػػف ، اسػػذب مػػؤدب  ػػدترد إسػػ  زمػػادة  ػػق اسػػتزف،  خ مػػؼ ئػػدة هػػذا اس ػػت ر

 Boskined-white and)تهػػػػذا سػػػػا أترد ػػػػ  درالػػػػا  تلػػػػك د تامػػػػت تامػػػػت ، اسالػػػػـ  ػػػػاسقبؽ

white,2001) رؼ كمػػػؼ  قػػػد متااػػػ  اسشػػػخص اس ػػػدمف ستا ػػػا   ػػػبل ماػػػ، ئمػػػث ار ػػػ ط اسقبػػػؽ  اسلػػػس ا
م يػرؼ  م ػػرب سؤلكػؿ تاػػد مأكػؿ  شػػراها  مشػػار  ػاسختؼ سػػف اسلػس ا تما رمػػ  شػاتر  اسػػذ ب  مقػػـت 

تر سا ال م ال  مشػار  سزمػد سػف اسقبػؽ  مباػأ سؤلكػؿ  ػاسقبؽ   كػذا. ،  سئاتالت سخ ب ا إل قاص تز  
 هذد اسدائرة اسلمئا اد  ؤدب سا استات  اسشخص أف مي ل  دم ا  .

  اػػرض اسسػػرأة ، دتر ك مػػر  ػػق زمػػادة شػػاتر اسسػػرأة اس دم ػػا  ػػاسقبؽ تاس ػػت ر كسػػا أف سئل ػػبلـ  
مػؤدب ، تا   ارهػا أئػد أهػـ ساػاممر اساسػاؿ، اس دم ا سبد اما اإل بلسما اس ق  ركز ئتؿ أهسما اس ئا ا

ت ػػأ ق   ػػائ  ،  ػػاسسرأة اسسس بئػػا أت ذات اسػػتزف اسزائػػد إسػػ  أف  شػػار  ػػاسقبؽ ت ػػدـ اسرضػػا  ػػف اسالػػـ
س ؤكػػد سػػدى  ػػأومر اإل ػػبلـ  بػػ  ابػػؽ اسسػػرأة ئمػػاؿ  (Monro,al,et,2005سػػت رت تآخػػرتف )درالػػا 

 بقد  م ت اس  ائ   زمادة ظ تر اسقبؽ   دسا  ـ  ػرض إ بل ػات  ئػتب يػتر أالػاـ  يترة الس ا 
تهػذا مؤكػد س ػا  ػأف تلػائؿ اإل ػبلـ ، كسا ظ رت سل تمات  اسما سف  دـ اسرضػا  ػف اسالػـ، سواسما

 بػػ  يػػترة اسالػػـ سػػدى اسشػػا ات ت شػػارهف  ػػاس ت ر تاسقبػػؽ ئمػػاؿ أالػػاس ف ت ػػدـ اسوقػػا   ػػؤور لػػب ا  
( سػػا   ػػائ  هػػذد اسدرالػػا   2011تا  قػػت   ػػائ  درالػػا اتمكػػمف ت مبػػدمز تلػػاهف ت ػػتر) أ  لػػ ف.كسا 

ساست ػػا ) ت دالسػػا اتمػػا  ػػقاتكا ػػت ذ،  قمػػمـ اسقبػػؽ سسقمػػاساسئيػػتؿ  بػػ  دراػػات  اسمػػا  ػػـ  ئمػػث
س  ػػا  ػػق اسساست ػػا اسضػػا طا.تاد كػػاف أكوػػر األسػػراض اس  لػػما شػػمت ا   ػػمف اسسرضػػ  أكوػػر ( اسلػػس ا

كسػا ا ضػل سػف اس  ػائ  أف أكوػر سػف  يػؼ اسسرضػ  اسػذمف ماػا تف سػف اسلػس ا ، قبؽاس دم ممف هت اس
، اس ػػػت ر، األرؽ،  بػػػ  األاػػػؿ تاس ػػػق  يػػػؼ اسسػػػزاج  ػػػاسقبؽقبػػػؽ اسس رطػػػا تاػػػد سػػػدم ـ ائػػػد أ ػػػراض اس

اسا ػػاز اس   لػػق ، است ائمػػا األ ػػراض اسقب مػػا، اسقبػػؽ اسالػػدب، اسسػػزاج اسسك ئػػب، مػػااسيػػات ات اسسار 
 تاسا از اس ضسق تاأل راض اسبلإرادما
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ىى
: تاػػدت  بلاػػا  كلػػما ذات دالسػػا إئيػػائما  ػػمف سقمػػاس يػػترة مقيػػاس الخجػػؿ مػػع صػػورة الجسػػـ

 سػا ق( ت ػمف دراػات سقمػاس اس اػد االا، اسسظ ر اساػاـ–اسالـ تأ اادد اسوبلوا اس اسما )اس اد اس  لق 
تهذا مدؿ  ب  أ   كبسا زاد اسرضػا  ػف يػترة ، اسخاؿ سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة

اسالػػػـ ت أ اػػػادد اسوبلوػػػا كبسػػػػا اػػػؿ سلػػػ تى اسخاػػػػؿ   ػػػد اس لػػػاء اس ػػػدم ات  ػػػػق اطػػػاع  ػػػزة تاساكػػػػس 
دمدة اسئلالػػػما ت  س ػػػا يػػػئمل.ت   لػػػر اس ائوػػػا هػػػذد اس  ماػػػا تاس ػػػق  اػػػدها س تااػػػا  ػػػأف اسسػػػرأة شػػػ

كسػا ، تشاترها  أ  ا أي ئت أك ر ئاسا  تأكور تز ا  مااب ا  شار  ػاسئرج تاسخاػؿ،  سشا ر سره ا
، تكوػػرة اس ابمقػػات  بػػ  شػػكب ا، أف  ارضػػ ا سب ظػػرة اال  قادمػػا سػػف ا ػػؿ اآلخػػرمف  لػػ ب تز  ػػا اسزائػػد

أت ، سػػف اسظ ػػتر أسػػاـ اآلخػػرمفسسػػا مااب ػػا  شػػار  اسخاػػؿ ، مشػػارها  أ  ػػا سئػػط األ ظػػار تاسلػػخرما
، تاسخاػؿ، تكؿ سا ل ؽ م ل ب سبسرأة اس دم ا   ئاسا سػف ضػاؼ اسوقػا  ػاس  س، ار داء سبل س سام ا

 (Ferreirae,et,al,2013فريػػرا و خػػروف ف تاسشػػاتر  اسػػذ ب . هػػذا تاػػاءت درالػػا، تسػػـت اسػػ  س
سػػا أ  ػػف  مػػر راضػػمات  ػػف ك، س  ػػمف اف اس لػػاء اس ػػدم ات ماػػا مف سػػف شػػاتر  اسخاػػؿ سػػف أالػػاس ف

ئمػث تاػد ار  ػاط ( لتتفؽ مع نتػائج هػذ  الدراسػة  2004، فايدف وجاءت دراسة يتر أالاس ف.
لػػب ق  ػػمف اسرهػػاب االا سػػا ق تيػػترة اسالػػـ االماا مػػا اسػػذب أ ػػزاد اس ائػػث إسػػ    ػػدـ اسرضػػا  ػػف 

 . شكؿ ت تزف اسالـ  ضبل   ف أف يتر  ف  ف أالاس ف   لـ  اس شتم  تاالضطراب
 سقمػاس ذات دالسا إئيػائما  ػمف : تادت  بلاا  كلما مع صورة الجسـ مقياس االكتئاب

اس اػد االا سػا ق( ت ػمف دراػات ، اسسظ ػر اساػاـ–د اسوبلوا اس اسمػا )اس اػد اس  لػق دا ايترة اسالـ تأ
ا زاد اسرضػتهػذا مػدؿ  بػ  أ ػ  كبسػا ، سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ػق اطػاع  ػزة سقماس االك ئاب

 ػػف يػػترة اسالػػـ ت أ اػػادد اسوبلوػػا كبسػػا اػػؿ سلػػ تى االك ئػػاب   ػػد اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة 
 تاساكس يئمل.

 ئم سػػا مكػػتف سػػدى اس ػػرد  ػػدـ رضػػا  ػػف ، ت اػػد اس ائوػػا  ػػأف هػػذد اس  ماػػا  لػػامر اسساقتسمػػا
تاسساا ػاة ، قت  شأ االضطرا ات تلتء اس تا ؽ ت ػدـ اال ػزاف اس  لػ، الس   كتف يترة اسالـ لب ما

ت ا ػػب اآلخػػرمف تاستاػػتع  ػػق آالـ اسشػػاتر  االك ئػػاب. ت   ػػؽ هػػذد اس  ماػػا سػػا   ػػائ  ، تاسسمػػؿ سبازسػػا
تاس ػػق لػػاؿ  (Goldfield,et.al, 2010جولدفيمػػد و خػػروف ف اػػض اسدرالػػات اسلػػا قا كدرالػػا 

قار ػػػا اسشػػػ اب ذتب اسلػػػس ا اسس رطػػػا دراػػػات أ بػػػ  سػػػف االك ئػػػاب ت ػػػدـ اسرضػػػا  ػػػف اسػػػذات س م ػػػا 
  اسش اب األاؿ لس ا أت ذتب اسلس ا اسط ماما.

( س اػػزز , 2010Gavin,Simon &Ludmanتاػػاءت درالػػا اػػا مف تلػػمسف تسػػدساف )
ت تاػتد  بلاػا داسػا  ػمف ، سف اس  ائ  ار  اط االك ئػاب  زمػادة اسػتزف ئمث ا ضل،   ائ  هذد اسدرالا

هػذا تا  قػت   ػائ  درالػا اتمكػمف ت مبػدمز . مف اسلس ا تاالك ئاب  ةض اس ظر  ػف اسسرئبػا اس ابمسمػا
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ا اسسش ركمف  ال خداـ سقماس  قممـ اسمـ  قممـ ( سا   ائ  هذد اسدرالا ئمث  2011تلاهف ت تر)

ت اتكا ػػت ذ، االك ئػػابسسقمػػاس تاػػد  ػػـ اسئيػػتؿ  بػػ  دراػػات  اسمػػا  HAM-Dاالك ئػػاب س سب ػػتف 
ا اسضػػػا طا.تاد كػػػاف أكوػػػر األسػػػراض أكوػػػر س  ػػػا  ػػػق اسساست ػػػ( ساست ػػػا اسلػػػس ا) دالسػػػا اتمػػػا  ػػػق

كسػػا ا ضػػل سػػف اس  ػػائ  أف أكوػػر سػػف  يػػؼ ، هػػت االك ئػػاب اس ػػدم مفاس  لػػما شػػمت ا   ػػمف اسسرضػػ  
اسسرضػػ  اسػػذمف ماػػا تف سػػف اسلػػس ا اسس رطػػا تاػػد سػػدم ـ ائػػد أ ػػراض االك ئػػاب  بػػ  األاػػؿ تاس ػػق 

 .ق اساسؿ   قداف اس شاط  ، ابؽ الدب، شاتر  اسذ ب،  راتئت سف سزاج سك ئب
 ذات دالسػا إئيػائما ا طردمػ: تاػدت  بلاػا مػع صػورة الجسػـ مقياس الكفاءة االجتماعية

اس اػػد االا سػػا ق( ، اسسظ ػػر اساػػاـ–د اسوبلوػػا اس اسمػػا )اس اػػد اس  لػػق دا اػػسقمػػاس يػػترة اسالػػـ تأ ػػمف 
ذا مػػدؿ تهػ، سػدى  م ػا سػػف اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة ت ػمف دراػات سقمػاس اسك ػاءة االا سا مػا

دراػات اسك ػاءة االا سا مػػا  زادتزاد اسرضػا  ػف يػترة اسالػػـ ت أ اػادد اسوبلوػا كبسػا  بػ  أ ػ  كبسػا 
  د اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة تاساكس يئمل. هذد   ماا سق تسا تسق اا  كبسا زاد رضػا اس ػرد 

كبسػػا ا خ ضػػت تاساكػػس يػػئمل  ،   ػػا بل  اا سا مػػا  ترضػػا   ػػف اسئمػػاة أكوػػر ػػف   لػػ  تشػػكب  كػػاف 
تكا ت يترة لب ما كبسا ا  اػد ا  ػف اسسا سػا تاس  ا ػؿ سػا اآلخػرمف تاسسمػؿ  أالاس ا ظر  ا سيترة 
   ئت اسازسا .

         الكتمػة(    –      الػوزف   -     الطوؿ ف                                                                 لفرضية الثانية: توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف أبعاد الجسـ ا
                                                وصورت  لدى عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة.

             أبعاد الجسـا اسابلاا  مف ػػاا ا  ب  هذد اس رضما  ـ إمااد سااسؿ ار  اط  مرلتف سدرالسئل
تاس  ائ  اسس ابقا ، سدى  م ا سف اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة               الكتمة( وصورت   –      الوزف   -     الطوؿ ف

   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:

 ( 36فرقـ جدوؿ 
 –الوزف  -رتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف أبعاد الجسـ فالطوؿيوضج نتائج مصفوفة معامؿ ا

 الكتمة(  وصورت  لدى عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة

 انىسٌ انطىل انكتهت  

-343.- انبعذ انُفسي
**

 .236
**

 -.287-
**

 

-248.- انًظهز انعبو
**

 .074 -.273-
**

 

 116.- 125. 098.- انبعذ االجتًبعي

-312.- نكهيت )صىرة انجسى(انذرجت ا
**

 .192
*
 -.293-

**
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 تبيف مف خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ ما يمي:

 سقمػاس يػترة ذات دالسا إئيائما  مف : تادت  بلاا  كلما مع صورة الجسـ بعد الكتمة
ـ سػدى  م ػا سػف ت مف  اد اسك با سبال اسسظ ر اسااـ(  –د اسوبلوا اس اسما )اس اد اس  لق دا ااسالـ تأ

زادت دراػػات ك بػػا اسالػػـ كبسػػا أ خ ػػض تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أ ػػ  كبسػػا ، اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة
(   ػد اس لػاء اس ػدم ات             اسسظ ر اسااـ  ،             اس اد اس  لقسل تى اسرضا  ف يترة اسالـ تاأل ااد اس اسما )

  ق اطاع  زة تاساكس يئمل.

 سقمػاس يػترة ذات دالسا إئيائما  ػمف  : تادت  بلاا طردمامع صورة الجسـ بعد الطوؿ
تهػذا ، اسالـ تاس اد اس  لػق ت ػمف  اػد اسطػتؿ سبالػـ سػدى  م ػا سػف اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة

زادت دراػػات طػػتؿ اسالػػـ كبسػػا أر  ػػا سلػػ تى اسرضػػا  ػػف يػػترة  اسالػػـ   ػػد مػػدؿ  بػػ  أ ػػ  كبسػػا 
 اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة تاساكس يئمل.

 سقماس يترة ذات دالسا إئيائما  مف : تادت  بلاا  كلما ورة الجسـمع ص بعد الوزف
اسسظ ػر اساػاـ( ت ػمف  اػد اسػتزف سبالػـ سػدى  م ػا سػف –اس اػد اس  لػق ) د اسوبلوا اس اسمػادا ااسالـ تأ

زاد تزف اسالـ كبسا أ خ ض سل تى اسرضا تهذا مدؿ  ب  أ   كبسا ، اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة
اسسظ ر اسااـ(   د اس لاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة ، اس اد اس  لق) األ ااد اس اسما ف يترة اسالـ ت 
 تاساكس يئمل.

ت  لر اس ائوا هذد اس  ماا تاس ق تضئت تاتد  بلاػا ار  اطمػ   كلػما  ػمف يػترة اسالػـ 
ت بلاػػا طردمػػا  ػػمف اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ تاسطػػتؿ.  أ  ػػا   ماػػا ( اسػػتزف تك بػػا اسالػػـ) تكػػؿ سػػف

 كبسػػا زاد اسػػتزف زادت ك بػػا اسالػػـ األسػػر اسػػذب مػػ اكس لػػب ا  ، ا ت ؤكػػد يػػئا  رضػػما اس ئػػثط ماػػ
تهذا سا كػاف تاضػئا   ػق   ػائ  اسدرالػا اسلػا قا  زمػادة اسػتزف أوػرت لػب ا  ،  ب  يترة اسسرأة سالدها

ف  سػف اسط ماػق أف  كػتف اسابلاػا  كلػما  ػم،  ب  يترة اسالـ تار  طت  اسقبؽ تاسخاؿ تاالك ئاب
اتسد مبػػد تهػػذا سػػا اػػاء  ػػق درالػػا  ، زمػػادة اسػػتزف تزمػػادة ك بػػا اسالػػـ () اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ ت

 تيػػبت اس  ػػائ  إسػػ  ظ ػػتر يػػبا تاضػػئا  ػػمف يػػترة  ئمػػث (Goldfield,et.al,2010تآخػػرتف )
اسذمف ماا تف سف اسلس ا اسس رطا دراا أ بػ  سػف  ػدـ اسرضػا  أ راد اسام اتاد لاؿ ، اسالـ تاستزف

بػػذمف ماػػا تف سػػف اسػػتزف اسزائػػد  قػػد لػػابتا سؤشػػر  ػػف ستكػػذسؾ  اس لػػ ا ، األاػػؿ لػػس ا أ ػػراد اسام ػػا  ػػف
ذتب اسلػػػس ا اسس رطػػػا دراػػػات أ بػػػ  سػػػف لػػػاؿ ت ، األاػػػؿ لػػػس ا  ػػػراد اسام ػػػا ػػػدـ اسرضػػػا  اس لػػػ ا أل

مػادة تهذا مؤكد  أف ز  االك ئاب ت دـ اسرضا  ف اسذات سقار ا  األاؿ لس ا أت ذتب اسلس ا اسط ماما.
 استزف تك با اسالـ  ؤور لب ا   ب  يترة اسالـ .
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، كسػػا  م ػػت   ػػائ  اسدرالػػا أف اسابلاػػا  ػػمف اسرضػػا  ػػف يػػترة اسالػػـ تاسطػػتؿ  بلاػػا طردمػػا

 اسطتؿ ماػد أئػد ساػاممر اساسػاؿ ، ت اد اس ائوا هذد اس  ماا   لاـ سا ط ماا اسسرأة توقا ا اسسا سا
سسػا مااب ػا أكوػر رضػا  ػف ، ؿ  اس أكمد مشػارها  اسرائػا تاسوقػات س ا اسسرأة  اسطت ، كاسرشااا  اسض ط

 يترة الس ا تأكور وقا  ق   ل ا.
  –                                                               ة:  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي صػػورة الجسػػـ تعػػزى لمتغيػػرف العمػػر  لثػػ            الفرضػػية الثا

             عدد االبناء(.  -                عدد سنوات الزواج  –      العمؿ   –                 المستوى التعميمي 

                                             صورة الجسـ تعػزى لمتغيػر العمػر لمنسػاء البػدينات إحصائية في  الفرضية : توجد فروؽ ذات داللة
             في قطاع غزة.

 One-Wayئلاا ػػػػا  بػػػػ  هػػػػذد اس رضػػػػما  ػػػػـ إماػػػػاد اخ  ػػػػار  ئبمػػػػؿ اس  ػػػػامف األئػػػػادبس  

ANOVA) )( 49-40، لػػػ ا 39-30، لػػػ ا 29-20سدرالػػػا اس رتاػػػات  ػػػمف اس ئػػػات اساسرمػػػا  )لػػػ ا
تاس  ػائ  اسس ابقػا   ػذد ،  م ا اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة اس ل ا سسقماس يترة اسالـ تأ اادد سدى 
 اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:

 ( 35ف رقـ جدوؿ
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروقات في درجات مقياس صورة الجسـ بالنسبة لمفئات 

 العمرية  لمنساء البدينات في قطاع غزة 

 يصذر انتجبٍَ األثعبد
 يجًىع

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يتىسط 

 انًرثعبد

 Fقًُخ 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

 انجعذ انُفسٍ

 64.0 2 128.1 بيٍ انًجًىعبث

 53.5 159 8498.9 داخم انًجًىعبث 30.//  1.2

   161 8627.0 انًجًىع

 انًظهر انعبو

 13.8 2 27.6 بيٍ انًجًىعبث

 24.0 159 3817.0 داخم انًجًىعبث 56.//  0.6

   161 3844.6 انًجًىع

 انجعذ االجتًبعٍ

 18.6 2 37.1 بيٍ انًجًىعبث

 11.4 159 1813.3 داخم انًجًىعبث  20.//  1.6

   161 1850.4 انًجًىع

 صىرح انجسى

 انذرجخ انكهُخ()

 53.9 2 107.7 بيٍ انًجًىعبث

 170.4 159 27101.3 داخم انًجًىعبث 73.// 0.3

   161 27209.0 انًجًىع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 
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                     تاػػتد  ػػرتؽ اتهرمػػا ذات                                                    ػػمف سػػف خػػبلؿ اس  ػػائ  اسستضػػئا  ػػق اساػػدتؿ اسلػػا ؽ  ػػدـ 

  (               اس اػػد االا سػػا ق  ،             اسسظ ػػر اساػػاـ  ،             اس اػػد اس  لػػق                                           دالسػػا إئيػػائما  ػػق يػػترة اسالػػـ تأ اػػاد اس اسمػػا )
 49-40، لػػػ ا 39-30، لػػػ ا 29-20)                                                    اس لػػػ ا سب ئػػػات اساسرمػػػا سب لػػػاء اس ػػػدم ات  ػػػق اطػػػاع  ػػػزة 

                                                                              تهػػذا مػػدؿ  بػػ  أف س ةمػػر اساسػػر سب لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة سػػمس س ػػا أوػػر اػػتهرب  بػػ    ، لػ ا(
                                                      اسالـ تأ اادد اسوبلوا   د اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.                    سل تى اسرضا  ف يترة 

                                                               اا س ا ما س رضما اس ائوا ئمث  تاات اس ائوا أف مكتف سااسػؿ اساسػر                تااءت هذد اس  م
                                                      ت تااػػت اس ائوػػا أف  كػػتف يػػػترة اسالػػـ سب لػػاء األك ػػر  سػػػرا     ،                             دتر  ػػق اس ػػأومر  ػػف يػػترة اسالػػػـ
                     لػػ ا تخ ر  ػػا  ػػق        ػػا                                   ئمػػث ا ػػ  كبسػػا زاد  سػػر اسسػػرأة زادت وق  ،                            أ ضػػؿ سػػف اس لػػاء األيػػةر  سػػرا  

                                                           تسكف اس ائوا   لر هذد اس  ماا  أف سشكبا اسدرالػا سشػ ركا  ػمف   ،          بل  سذا  ا                      اسئماة تأي ئت أكور  ق 
                                                                                            اسما أ راد اسام ا أب أف اس لاء كف اسما ف ماا مف سف اس دا ا كسا تأظ رت   ائ  هذد اسدرالا  أف 

  ،                          %( تهػػػذد  لػػػ ا س خ ضػػػا اػػػدا      43.5                                                  لػػػ ا اسرضػػػا  ػػػف اسالػػػـ ساسمػػػا أ ػػػراد اسام ػػػا تيػػػبت إسػػػ  )
                                                ت اس ػاسق   اسػما ف ت ةػض اس ظػر  ػف اسسرئبػا اساسرمػا   ،                     ف اسمػا اس لػاء  ػدم ات              تم ضل سػف هػذا أ

                   كػتف اسمبػا ترشػمقا     أف             اسسرأة  ئػب   ،                                                       ماا مف سف  دـ اسرضا  ف يترة اسالـ    س اسدراا  قرم ا  
                                 اسلػس ا  ػق  ظػر اسسػرأة تئػش م  ػرس   ،                              كسا أ  ا ال  ا ػرؼ  اسلػف  لػ تسا  ،                      ق اسما سرائؿ ئما  ا

               س ظر  ف اساسر.            اساس ا  ةض ا

                                           صورة الجسـ تعزى لمتغير سنوات الزواج لمنسػاء الفرضية : توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
                      البدينات في قطاع غزة.

 One-Wayسئلاا ػػػػا  بػػػػ  هػػػػذد اس رضػػػػما  ػػػػـ إماػػػػاد اخ  ػػػػار  ئبمػػػػؿ اس  ػػػػامف األئػػػػادب

ANOVA) )( 11، لػ ا 10-6، لػ ا 5 -1سدرالا اس رتاات  ػمف سلػ تات اسػزتاج  )لػ ا  سػا  ػتؽ
تاس  ػػائ  اسس ابقػػا ،  اس لػػ ا سسقمػػاس يػػترة اسالػػـ تأ اػػادد سػػدى  م ػػا اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة

   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:
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 (34ف رقـ جدوؿ

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروقات في درجات مقياس صورة الجسـ بالنسبة لسنوات  
  منساء البدينات في قطاع غزةالزواج ل

 يصذر انتجبٍَ األثعبد
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يتىسط 

 انًرثعبد

 Fقًُخ 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

 انجعذ انُفسٍ

 4.1 2 8.3 بيٍ انًجًىعبث

 54.2 159 8618.8 داخم انًجًىعبث 93.// 0.1

  161 8627.0 انًجًىع

 انًظهر انعبو

 24.5 2 48.9 نًجًىعبثبيٍ ا

 23.9 159 3795.7 داخم انًجًىعبث 36.// 1.0

  161 3844.6 انًجًىع

 انجعذ االجتًبعٍ

 11.4 2 22.8 بيٍ انًجًىعبث

 11.5 159 1827.6 داخم انًجًىعبث 37.// 1.0

  161 1850.4 انًجًىع

 صىرح انجسى

 انذرجخ انكهُخ()

 37.9 2 75.8 بيٍ انًجًىعبث

 170.6 159 27133.2 داخم انًجًىعبث 80.// 0.2

  161 27209.0 انًجًىع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

                          تاػتد  ػرتؽ اتهرمػا ذات دالسػا                                                    مف سف خبلؿ اس  ائ  اسستضػئا  ػق اساػدتؿ اسلػا ؽ  ػدـ 
          (  اس لػ ا                اس اػد  االا سػا ق  ،             اسسظ ػر اساػاـ  ،            اػد اس  لػق  اس                                      إئيائما  ق يترة اسالـ تأ ااد اس اسمػا )

     تهػذا   ، ( سػا  ػتؽ لػ ا 11، لػ ا 10-6، ل ا 5 -1)                            سب لاء اس دم ات  ق اطاع  زة                سل تات اسزتاج
      سل تى                                                   سب لاء اس دم ات  ق اطاع  زة سمس س ا أور اتهرب  ب                ل تات اسزتاج                 مدؿ  ب  أف س ةمر 

                                    وا   د اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.                       يترة اسالـ تأ اادد اسوبل         اسرضا  ف 

                                                                            تاػػػاءت هػػػذد اس  ماػػػا س ا مػػػا س رضػػػما اسدرالػػػا ئمػػػث  تااػػػت اس ائوػػػا أف مكػػػتف سااسػػػؿ  ػػػدد 
                                       ت تااػػػت اس ائوػػػا أف  كػػتف يػػػترة اسالػػػـ سػػػدى    ،                             دتر  ػػػق اس ػػأومر  ػػػف يػػػترة اسالػػـ        اسػػػزتاج      لػػ تات 

    ئمػث   ،                        طتؿ  ق  دد ل تات اسزتاج                                                            سب لاء ذتات ل تات اسزتاج األاؿ أكور  أورا  س  ا سدى اس لاء األ
                                            شكب ف أكور سػف اس لػاء اسس زتاػات س  ػرة أطػتؿ    ف     م  سس                     اس لاء ئدموات اسزتاج     أف               ا  قدت اس ائوا 

أظ ػػرت ئمػػث ( 2011، دراسػػة فخطػػاب                               هػػذا ت   ػػؽ   ماػػا هػػذد اسدرالػػا سػػا   ،                  ظػػرا  سيػػةر  سػػرهف
تذسػػػؾ ، األزتاج أت اسزتاػػػاتاس  ػػػائ   ػػػدـ ار  ػػػاط يػػػترة اسالػػػـ  ػػػ سط اس  ا ػػػؿ اسزتااػػػق لػػػتاء سػػػدى 
ت  ػمف أف  ػأومر يػترة اسالػـ ، ستاتد سؤللا زتاما سسػا أدى إسػ   بلشػق يػترة اسالػـ سػا استاػت

 بػػ   سػػط اس  ا ػػؿ اسزتااػػق  ػػمف األزتاج تاسزتاػػات مػػ ـ  شػػكؿ  مػػر س اشػػر سػػف خػػبلؿ  أومرهػػا  بػػ  
                        ؿ اس  ماػػػا اسلػػػا قا تاس ػػػق                                            ت  لػػػر اس ائوػػػا هػػػذد اس  ماػػػا  أ  ػػػا سق تسػػػا  ػػػق ظػػػ  س ةمػػػر اسوقػػػا  ػػػاس  س .
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                        تكسػا ألػب ت اس ائوػا   ػأف   ،                                                 سمس سباسر دتر  ػق اس ػأومر  بػ  اسرضػا  ػف يػترة اسالػـ    أف     تضئت 

                                                                                           اسما أ راد اسام ا كف ماا مف  اسما ف سف اس دا ا كسا تأظ رت   ائ  هذد اسدرالا  ػأف  لػ ا اسرضػا 
                ت سػا ا ػ  سػـ مكػف   ،         ضػا اػدا                   %( تهػذد  لػ ا س خ     43.5                                       ف اسالػـ ساسمػا أ ػراد اسام ػا تيػبت إسػ  )
                                          ال  ؤور  دد ل تات اسزتاج  ب  اسرضا  ف يترة     أف                                       سباسر  أومر  ب  يترة اسالـ  سف اسط ماق 

                                                                              اسسشكبا  كسف  ق أف اسسرأة اس دم ا سملت راضػما  ػف شػكب ا تيػترة الػس ا  ةػض اس ظػر   ،      اسالـ
  ،                     تسػػػا  سباسػػػاؿ تاسرشػػػااا       لػػػا  د  ،                               تهػػػذا مؤكػػػد  ػػػأف اسسػػػرأة هػػػق اسسػػػرأة  ،                        ػػػف  سرهػػػا أت أب شػػػقء آخػػػر

                                                                   ت ئب أف  كتف  ق أاسؿ يترة  ةض اس ظر  ف أب سرئبا  سرما أت  مر ذسؾ. 

                                            صورة الجسـ تعزى لمتغير المؤهػؿ العممػي لمنسػاء لفرضية: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ا
                      البدينات في قطاع غزة.

 One-Wayسئلاا ػػػػا  بػػػػ  هػػػػذد اس رضػػػػما  ػػػػـ إماػػػػاد اخ  ػػػػار  ئبمػػػػؿ اس  ػػػػامف األئػػػػادب

ANOVA) )كاسترمتس، د بتـ،  أاؿ اوا تما  اس) سدرالا اس رتاات  مف اسسؤهبلت اسابسما اس اسما  ،
، درالػػات  بمػػا(  اس لػػػ ا سسقمػػاس يػػترة اسالػػػـ تأ اػػادد سػػدى  م ػػػا اس لػػاء اس ػػدم ات  ػػػق اطػػاع  ػػػزة

 تاس  ائ  اسس ابقا   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:
  (39ف رقـ جدوؿ

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروقات في درجات مقياس صورة الجسـ بالنسبة لممؤهؿ 
 زةػػالعممي لمنساء البدينات في قطاع غ

 يصذر انتجبٍَ األثعبد
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يتىسط 

 انًرثعبد

 Fقًُخ 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

 انجعذ انُفسٍ

 4.1 2 8.3 بيٍ انًجًىعبث

 54.2 159 8618.8 داخم انًجًىعبث 93.// 0.1

  161 8627.0 انًجًىع

 انًظهر انعبو

 24.5 2 48.9 بيٍ انًجًىعبث

 23.9 159 3795.7 داخم انًجًىعبث 36.// 1.0

  161 3844.6 انًجًىع

 انجعذ االجتًبعٍ

 11.4 2 22.8 بيٍ انًجًىعبث

 11.5 159 1827.6 داخم انًجًىعبث 37.// 1.0

  161 1850.4 انًجًىع

انذرجخ ) صىرح انجسى

 انكهُخ(

 37.9 2 75.8 بيٍ انًجًىعبث

 170.6 159 27133.2 داخم انًجًىعبث 80.// 0.2

  161 27209.0 انًجًىع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 



  نتائجىالدرادةىوتفدورهانتائجىالدرادةىوتفدورها

 

161 

 

  الفصلىالخامسالفصلىالخامس

ىى
                          تاػتد  ػرتؽ اتهرمػا ذات دالسػا                           تضػئا  ػق اساػدتؿ اسلػا ؽ  ػدـ                          مف سف خبلؿ اس  ائ  اسس

           (   اس لػ ا                اس اػد  االا سػا ق  ،             اسسظ ر اساػاـ  ،             اس اد اس  لق                                      إئيائما  ق يترة اسالـ تأ ااد اس اسما )
، درالػػات  بمػػا(،  كػػاسترمتس، د بػػـت، وا تمػػا  اسػػؿ  أاػػؿ )                             سب لػػاء اس ػػدم ات  ػػق اطػػاع  ػػزة                 سبسػػؤهبلت اسابسمػػا
                                                  سب لاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة سػمس س ػا أوػر اػتهرب  بػ                 اسسؤهؿ اسابسق        ف س ةمر               تهذا مدؿ  ب  أ

                                                           يترة اسالـ تأ اادد اسوبلوا   د اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.               سل تى اسرضا  ف 

                                                                               تاػػاءت هػػذد اس  ماػػا س ا مػػا س رضػػما اسدرالػػا ئمػػث  تااػػت اس ائوػػا أف مكػػتف سااسػػؿ اسسؤهػػؿ 
                                  ت تااػت اس ائوػا أف  كػتف يػترة اسالػـ   ،                       اس أومر  ب  يترة اسالـ                              اسابسق تاسدراا اسابسما دتر  ق 

                                                                                        سدى  سب لاء اسس ابسات  ابمـ ااساق أت أ ب  أ ضػؿ سػف اس لػاء االاػؿ  ابمسػا  تسكػف اس  ماػا اػاءت 
                                                                                        ادـ  أومر اسسل تى اس ابمسق  ب  اسرضا  ف يترة اسالـ . تاػاءت هػذد اس  ماػا سب  ػؽ سػا   ماػا 

ا ضػل سػف اس  ػائ  أف ( حيػث , 2010Gavin,Simon &Ludmanفجػافيف وسػيمف ولػدماف 
 اـ س ـ   س  16 اسا   ق اس ابمـ تاألشخاص اسذمف زادت درال  ـ  ف  16األشخاص اسذمف اضتا 

اس  ػػائ  ئمػػث ار ػػ ط االك ئػػاب  زمػػادة اسػػتزف تم ضػػل أف ه ػػاؾ  بلاػػا  ػػمف اسلػػس ا تاالك ئػػاب  ةػػض 
                                                    مؤكد اف زمادة استزف سر  طا  ادـ اسرضا  ف يػترة اسالػـ            تمأ ق هذا ساس ظر  ف اسسرئبا اس ابمسما.

  .                               ةض اس ظر  ف أب س ةمر دمسةرا ق
الفرضػػية  : توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات مقيػػاس صػػورة الجسػػـ لػػدى النسػػاء 

 ربة بيت( .، عاممةف البدينات في قطاع غزة بالنسبة لنوع العمؿ
ار "ت" سام  مف سل قبمف سكشؼ اس رتؽ  مف اس لاء سئلاا ا  ب  هذد اس رضما  ـ إمااد اخ  

اسااسبلت تاس لاء اسةمر  اسبلت  اس ل ا سدراات سقماس يترة اسالػـ تأ اػادد سػدى اس لػاء اس ػدم ات 
 تاس  ائ  اسس ابقا   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:،  ق اطاع  زة

  (39فرقـ جدوؿ 
في مقياس صورة  غير العامبلتبيف النساء العامبلت والنساء نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروؽ  

 الجسـ لدى النساء البدينات في قطاع غزة

 األثعبد

( 60ٌ=) عبيالد (000ٌ=) غُر عبيالد   
قًُخ 

 "د"

يستىي 

 انذالنخ
 انًتىسط

االَحراف 

 انًعُبرٌ
 انًتىسط

االَحراف 

 انًعُبرٌ

 58.// 55. 7.2 22.0 7.7 22.7 انجعذ انُفسٍ

 41.// 83.- 4.8 13.4 5.2 12.7 انًظهر انعبو

 35.// 93.- 3.3 12.6 3.6 12.0 انجعذ االجتًبعٍ

 81.// 24.- 13.0 48.0 13.2 47.4 صىرح انجسى() انذرجخ انكهُخ

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05ا 
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                               دـ تاتد  رتؽ اتهرمػا ذات دالسػا      سابؽ                                 خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ ال        تبيف مف 

                                                                                     إئيػائما  ػمف اس لػاء اس ػدم ات اساػاسبلت تاس لػاء اس ػػدم ات اسةمػر  ػاسبلت  ػق سقمػاس يػترة اسالػػـ 
                            تهػػذا مػػدؿ  بػػ  اس لػػاء اساػػاسبلت   ،                اس اػػد االا سػػا ق(  ،             اسسظ ػػر اساػػاـ  ،                      اس اسمػػا) اس اػػد اس  لػػق   د      تأ اػػاد

                                        سسا ما ق  اف س ةمر  تع اساسؿ سمس س  أور        سالـ.                                        تاس لاء اسةمر  اسبلت س ف   س دراات يترة ا
                                                           سل تى اسرضا  ف يترة اسالـ سدى اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.           اتهرب  ب 

                   كػاف اخػ بلؼ  ػمف يػترة      إذا         تضػل سػا   –                    ب  ئػد  بػـ اس ائوػا   –                     تال  تاد درالات لا قا 
                          مكتف ه اؾ أوػر سيػترة اسالػـ                       تسكف اس ائوا  تاات أف   ،                                         اسالـ سبسرأة اسااسبا     سدى  مر اسااسبا

                                                                                               بػػ  اسسػػرأة اس دم ػػا اسااسبػػا أكوػػر س ػػ  سػػدى اسسػػرأة اس دم ػػا  مػػر اسااسبػػا. ت اػػزت اس ائوػػا هػػذد اس  ماػػا 
                     %( ت لػ ا  مػر اساػػاسبلت     3.52        اسام ػا )       أ ػػراد                                 اسام ػا  ئمػث كا ػػت  لػ ا اساػاسبلت سػف        أ ػراد       س تزمػا 

                  األسػػر اسػػذب اػػد مػػؤور   ،           مػػر اساػػاسبلت                                           %( سسػػا مااػػؿ  لػػ ا  مػػر اساػػاسبلت اك ػػر سػػف  لػػ ا      7.57 )
                                                                 تسكػػف اس ائوػػا  اػػتد س قػػتؿ  ػػأف اسسػػرأة   ػػ ـ  شػػكب ا لػػتاء  اسبػػا أت  مػػر   ،                       بػػ    ماػػا هػػذد اس رضػػما

                                              ق    ـ سيتر  ا هق  ف   ل ا تسمس سشئ آخر.   ،       اسبا
                                      صػػورة الجسػػـ تعػػزى لمتغيػػر عػػدد األبنػػاء لػػدى الفرضػػية : توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 

                        ء البدينات في قطاع غزة.     النسا

 One-Wayسئلاا ػػػػا  بػػػػ  هػػػػذد اس رضػػػػما  ػػػػـ إماػػػػاد اخ  ػػػػار  ئبمػػػػؿ اس  ػػػػامف األئػػػػادب

ANOVA) )3-1) سدرالا اس رتاات  مف  دد األ  اء سدى اس لػاء اس ػدم ات  ػق اطػاع  ػزة اس اسمػا ،
، اطػاع  ػزة  سا  تؽ(  اس ل ا سسقماس يترة اسالـ تأ اادد سدى  م ا اس لاء اس ػدم ات  ػق 7، 4-6

 تاس  ائ  اسس ابقا   ذد اس رضما ستضئا سف خبلؿ اسادتؿ اس اسق:
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  (37فرقـ جدوؿ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروقات في درجات مقياس صورة الجسـ بالنسبة لعدد 
 األبناء  لمنساء البدينات في قطاع غزة

 يصذر انتجبٍَ األثعبد
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 حرَخان

يتىسط 

 انًرثعبد

 Fقًُخ 

 انًحسىثخ

يستىي 

 انذالنخ

 انجعذ انُفسٍ

 0.4 17.9 2 35.8 بيٍ انًجًىعبث

 

 

//0.69 

 

 

 47.5 136 6458.7 داخم انًجًىعبث

  138 6494.5 انًجًىع

 انًظهر انعبو

 0.8 16.1 2 32.3 بيٍ انًجًىعبث

 

 

//0.46 

 

 

 20.9 136 2843.6 داخم انًجًىعبث

  138 2875.9 انًجًىع

 انجعذ االجتًبعٍ

 0.4 4.3 2 8.6 بيٍ انًجًىعبث

 

 

//0.66 

 

 

 10.3 136 1394.2 داخم انًجًىعبث

  138 1402.8 انًجًىع

انذرجخ ) صىرح انجسى

 انكهُخ(

 31.6 2 63.2 بيٍ انًجًىعبث

 146.3 136 19898.7 داخم انًجًىعبث 0.81// 0.2

  138 19961.9 انًجًىع

** P-value<0.01           * P-value<0.05         // P-value>0.05 

                          تاػتد  ػرتؽ اتهرمػا ذات دالسػا                                                    مف سف خبلؿ اس  ائ  اسستضػئا  ػق اساػدتؿ اسلػا ؽ  ػدـ 
                         اس اػد االا سػا ق(   اس لػ ا   ،             اسسظ ػر اساػاـ  ،             اس اػد اس  لػق )                                      إئيائما  ق يترة اسالـ تأ ااد اس اسمػا

             تهػذا مػدؿ  بػ  ،  سػا  ػتؽ( 7، 6-4، 3-1) األ  اء سدى اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة اس اسمػاسادد 
                                                                                     أف س ةمر  دد األ  اء سب لاء اس دم ات  ق اطاع  زة سمس س ا أور اػتهرب  بػ  سلػ تى اسرضػا  ػف 

                                                           يترة اسالـ تأ اادد اسوبلوا   د اس لاء اس دم ات  ق اطاع  زة.

                                    ػأف يػترة اسالػـ سػدى  اسسػرأة اس دم ػا   ،                        ق ضتء اس  ائ  اسلا قا                          ت  لر اس ائوا هذد اس  ماا 
                         تسمس سباتاسؿ اسدمسةرا ما   ،                                                             تسدى اسرضا ت دـ اسرضا  ف الس ا   تاؼ  ب  زمادة استزف أت  قي 

                   االخرى أب أور مذكر.
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                      التوصيات والمقترحات: 
 : التوصيػػات:أوالً 
  

ائق  ةذمػػػا سسلػػػا دة اس لػػػاء اسبل ػػػق  زتمػػػد اسسل شػػػ مات تاسامػػػادات  سرشػػػدمف   لػػػممف تأخيػػػ .1
ا سسلا د  ف مادما ت بلاشتذسؾ  اسؿ  راس  إر ، را ات   لماماا مف سف زمادة استزف تاضط

 تسلا د  ف س ق ؿ ذتا  ف. ، سبتيتؿ سبتزف اسسواسق

تسئاتسػػا سلػػا د  ف ، إرشػػاد اس لػػاء اسبل ػػق ماػػا مف سػػف أ كػػار لػػب ما ئػػتؿ يػػترة أالػػاس ف .2
 ت ات اس  لما اس ق متاا   ا. ب  اس ةبب  ب  اسيا

تسػػمس  قػػط سؤلس ػػات  ػػؿ ساسمػػا ، اساسػػؿ  بػػ   شػػرة وقا ػػا اسػػت ق  طػػرؽ اس ةذمػػا اسيػػئمئا .3
تيػػػتال  ، ا اسااساػػػات ػػػسػػػرترا   طب، شػػػرائل اسسا سػػػا ا  ػػػداء   طب ػػػا اسسػػػدارس  اسمػػػا سرائب ػػػا

 .سب ئات اساسرما األك ر

 ا تزمادة استزف.إ بلسما س ت ما األ راد  سضار اس دا أف  قـت ئسبلت  .4

 مقترحػات:: الثانيػاً  
 

 ػق ضػتء سػا ، إاراء اسسزمد سف اس ئتث اسسلئما تاسدرالات ال كساال  سبا د اسذب  دأ ػ  اس ائوػا 
 ئااػػا إسػػ  اسسزمػػد  ػػق اسدرالػػات ، ئمػػث  ػػرى اس ائوػػا أف هػػذد اس ئػػا )اس ػػدم ات(، ا   ػػت إسمػػ  درالػػ  ا

 شػكؿ ( اسسػرأة اس دم ػا) اطػاع  ػزة  ػق اس طػرؽ س ػذد اس ئػا  ظػرا  ال  قػار اس ػراث اس ظػرب  ػق، تاس ئتث
تذسؾ سبتاػتؼ  بػ  سشػكبل  ـ تاساسػؿ  بػ  اسخ ػض سػف ئػد  ا ، تاستطف اسار ق  شكؿ  اـ، خاص

 ت شسؿ:، تسااسا  ا

س ماف أور ، درالات سل ق بما  ب   ئات  سرما سخ ب ا تسا ساات درالما س  ام ا إاراء .1
 يترة اسالـ تاسقبؽ تاالك ئاب تاسخاؿ. اس دا ا  ب  كؿ سف اسرضا  ف

االضػػطرا ات اس  لػما ػ  قػدمر اسػػذات ػ ) استاػتؼ  بػػ  ستضػت ات   ابػػؽ   ػذد اس ئػػا كػػ .2
 اسشاتر  اسذ ب(

إاػػراء درالػػات    ػػاتؿ اسكشػػؼ  ػػف ط ماػػا  طػػتر يػػترة اسالػػـ سػػدى اسسػػرأة سػػف سرئبػػا  .3
رة اسالػـ سػػدى تدرالػات اخػرى  كػتف   ػػر وقا مػا سبتاػتؼ  بػ  يػت   سرمػا إسػ  أخػرى.

  تسدى  أورها  استزف. اسسرأة  ق استطف اسار ق
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 المراجع المصادر و 
 

 المصادر :  القر ف الكريـ 
 المراجع العربيػة:

 دار اسسشرؽ  مرتت. ، ط اا س قئا تسزمد  بم ا 37ط ، المنجد في المغةب.ت(.، -) .3
(.يػترة اسالػـ ت بلا  ػا  ػ اض اسس ةمػرات اس  لػما ػ 3996لػا)سام، إ ػراهمـ تاس مػاؿ، إ راهمـ .8

، 6سػ ، سير، دراسات نفسيةدرالا لمكتس رما سقار ا سدى  م ا سف طاس ات ااساا اطر.
 .61-3ص، 3ع

(.اسابلاػػػا  ػػػمف اك لػػاب اسس ػػػارات االا سا مػػػا ت اػػػض اسس ةمػػػرات 1995)إ ػػراهمـ، سايػػػتسا .3
 اسقاهرة.، 3اسادد ، نفسيمجمة اإلرشاد ال، سدى اسط ؿ  دتسا اسكتمت

، اسط اػا األتسػ  ط اػا ادمػدة س قئػا، اسسابػد اسخػاسس، ""لسػاف العػرب(.2000ا ف س ظػتر) .4
  مرتت.، دار يادر سبط ا ا تاس شر

اسسك  ػا االسك رت مػا، أط ػاؿ ، تعريؼ وقياس الكفاءة االجتماعية"(."2008أ تئبلتة، سئسػد) .5
 اسخبم  ذتب االئ مااات اسخايا.

دار اسةرمػػب سبط ا ػػا تاس شػػر تاس تزمػػا، ، "الشػػباب والتػػوتر النفسػػي".(2001ألػػاد، متلػػؼ) .6
 اسقاهرة.

درالػا  (. يترة اسالـ ت بلا  ا   قدمر اسذات سػذتب اإل ااػا اس يػرما 2008رضا)، األشـر .7
، كبمػػا اس ر مػػا ػ الػػـ  بػػـ اسػػ  س، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، لػػمكتس رما ػ إكبم مكمػػا

 سير.، ااساا اسزاازمؽ
اسط اػػا ، (." كيػػؼ تتخمصػػيف مػػف الخػػوؼ والقمػػؽ فػػي المسػػتقبؿ"2002متلػػؼ)، األايػػرب .8

 اسقاهرة.، دار اسطائؼ سب شر تاس تزما، األتس 
-طػػرؽ الوقايػػة-مشػػاكم -كيػػؼ تػػتخمص مػػف السػػمنة؟ أسػػباب ."(2003أسػػمف، إلػػسا مؿ) .9

 اسط اا األتس ، سك  ا اسي ا، اسقاهرة.، ألنواع الريجيـ المختمفة" جنماذ
(. اسقبػػػؽ سػػػدى اسشػػػ اب  ػػػق  اػػػض اسػػػدتؿ اسار مػػػا: درالػػػات وقا مػػػا 2004 ػػػدر)، يػػػارباأل  .10

 .370-337ص ، 3اسادد ، 14اسسابد، مصر-دراسات نفسية، سقار ا
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 سدى اسلس ا سؤشرات الئ لاب اال ورت تس رما اسقمالات ال خداـ.(2001)س  ، األ يارب .33

، 19ع ، سيػػػر، ةيػػػة والرياضػػػالبدن المجمػػػة العمميػػػة لمتربيػػػة، اس ئػػػرمف دتسػػػا  ػػػق اس لػػػاء
 .166-139ص

(. رت مػػػؿ إدراؾ اسػػػذات اس د مػػػا سطاس ػػػات اسسرئبػػػا اسوا تمػػػا  سسبكػػػا 2002س ػػػ )، األ يػػػارب .12
(، 3، سابػػػػد)اس ئػػػػرمف ااساػػػػا، كبمػػػػا اس ر مػػػػا، والنفسػػػػية التربويػػػػة العمػػػػـو مجمػػػػة، اس ئػػػػرمف
 .200-177(، ص13اسادد)

، ةمػػرات اسشخيػػما سػػدى اسسػػراهقمف(. بلاػػا يػػترة اسالػػـ  ػػ اض اسس 8113 )سئسػػد، أ ػػتر .31
 .318-387ص، 19س ، سير، مجمة كمية التربية بالزقازيؽ

  مرتت، دار اسابـ سبسبلممف، قاموس عربي" -"المورد(.1973رتئق)، اس اب كق .14
، اسط اا اسواسوا، دار اسشرتؽ،  مػرتت، في المغة واإلعبلـ" المنجد("1992س مر)، اس اب كق .15

 س  اف.
سا ػػػد ، اساػػػزء اسواسػػػث، ""المحكػػػـ والمحػػػيط األعظػػػـ فػػػي المغػػػة.(1958 بػػػق)،  ػػػف لػػػمدت .16

 اسسخطتطات  ق ااساا اسدتؿ اسار ما.
دار ا ػػاء سبط ا ػػا ، "كيػػؼ تتغمػػب عمػػى القمػػؽ وتػػنعـ بالحيػػاة".(2003األزرؽ)،  ػػف  بػػت .17

 تاس شر تاس تزما.
،  راسػػا  ػػادؿ سيػػط  ، (."العػػبلج المعرفػػي واالضػػطرابات االنفعاليػػة"2000آرتف)،  مػػؾ .18

 اسقاهرة.، دار اآل اؽ سب شر تاس تزما، سط اا األتس ا
، "معجػػـ عمػػـ الػػنفس والطػػب النفسػػي"(.1989 ػػبلء اسػػدمف)، تك ػػا ق،   ػػد اسئسمػػد، اػػا ر .19

 اسقاهرة.، دار اس  ضا اسار ما
(. ت مػػا اسئمػػاة ت بلا  ػػا  يػػػترة اسالػػـ سػػدى  م ػػا سػػف سل أيػػػبلت 8133 تلػػق)، اػػاد .81

، سيػر، كميػة التربيػة بالمنصػورة ةمجمػ، اطمػ  سقار ػات مر سل أيبلت اسرئـ ػ درالػا ار  
 .191-169ص، 3ج، 77ع

دار الجسػػػمية السيكوسػػػوماتية"، -النفسػػػية االضػػػطرابات(."2004 تراس ػػػدى)، اسااستلػػػق .21
 األردف.،  ساف، اس ازترب اسابسما سب شر تاس تزما

)درالػػػا االا سػػػا ق ت بلا ػػ    قػػػدمر اسػػػذات تاستئػػػدة اس  لما (.اسخاػػػؿ2007 ا كػػػا)، اا ػػر .22
ااساػا ، كبما اس ر مػا، اطروحة دكتوراة، سقار ا  ب   م  مف سف طب ا ااساا دسشؽ ت دف"

 لترما. ، دسشؽ
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ىى
،  راسػػا سمبػػ  اسا ػػاسق، اسط اػػا اسرا اػػا، سك  ػػا الػػذكاء العػػاطفي"(."2011اتسسػػاف، دا مػػاؿ) .23

 ارمر.
 ة.اسقاهر ، اس  ضا اسار ما، (."اختبار الكفاءة االجتماعية"3991سادب)، ئ مب .86
"، اسط اػا اسوا مػا، دار اس  ضػا اسار مػا، اختبار الكفاءة االجتماعية(."2003ئ مب، ساػدب) .25

 اسقاهرة. 
-التشػخيص-(."االضطرابات النفسية في الطفولػة والمراهقػة االسػباب2003ئلف، ئلف) .26

 دار اسقاهرة، اسقاهرة.، العبلج"
، اسط اػا اسواسوػا، ة"" الحػزف واالكتئػاب عمػى ضػوء الكتػاب والسػن(.1991  ػداهلل)، خاطر .27

 اسس  دى االلبلسق سبط ا تاس شر تاس تزما.
 اسزتااػق اسوقا  اس  س تيترة اسالـ  ق  بلا  سا  ػ سط اس  ا ػؿ (.2011كرمسا)، خطاب .28

 41-17ص، 3ع، 83س ، سير، مجمة دراسات نفسية،  مف األزتاج تاسزتاات
اسابسمػػػا سب شػػػر تاس تزمػػػا،  اسػػػدارة، التنشػػػئة االجتماعيػػػة لمطفػػػؿ"(."2005اسخطمػػػب، ا ػػػراهمـ) .29

 االردف.
 .تاس تزما سب شر اسار ق اسسركز، "وعبلجهما والتشاـؤ الخجؿ"(.8113 بق)، خبم ا .11
، 5، اساػػػػػدد26، سابػػػػػدرسػػػػػالة المعمػػػػػـ األردف، اس دا ػػػػػا : اسلػػػػػسا ا""(.1985خبمػػػػػؿ، تام ػػػػػا) .31

 .73-55ص
ـ تس  ػػـت (.أوػر اس ر ػػاس  اسرماضػق اسسق ػػرح  ػق  ئلػػمف يػترة اسالػػ8133)  ػػادؿ، ختاػا .18

، مجمػػة النجػػاح لمعمػػـو اإلنسػػانية قػػدمر اسػػذات سػػدى  ئػػا ذتب االئ مااػػات اسخايػػا ئركمػػا .
 .3114-3891ص، 1ع، 81س ،  بلطمف

 اسخاػتسمف سبطػبلب االا سا مػا اسك ػاءة سزمػادة سق ػرح  ر ػاس   ااسما(. 8119)سراتف، ااسداد .11
 . زة، اإللبلسما ساااساا، منشورة غير ماجستير رسالة.األلالق اس ابمـ سرئبا  ق

، دار تائػػؿ سب شػػر، اسط اػػا األتسػػ ، " مبػػادئ الصػػحة النفسػػية "(.2005يػػاسل)، اسػػداهرب .34
  ساف .، األردف

(. قػػػداف اسشػػػ ما اسايػػػ ق سػػف ئمػػػث  بلا ػػػ   ػػػ اض اسس ةمػػػرات 2002ساػػػدب )، اسدلػػتاق .35
،  ػػػمف شػػػسس، مجمػػة كميػػػة التربيػػػةاس  لػػما تاالا سا مػػػا سػػدى  م ػػػا سػػف طاس ػػػات اسااساػػػا.

 .236-139ص، 2ج، 26ع، سير
 اسقاهرة.، سك  ا األ ابت اسسيرما، "مقياس القمؽ لممراهقيف(."1998سادب)، اسدلتاق .36
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ىى
 -الوقايػة -التشػخيص –"اضطراب صػورة الجسػـ : األسػباب (. 2006سادب)، اسدلتاق .37

 اسقاهرة .، اال ابت اسسيرما، "العبلج
  تس  تـ اال  كارب اسلبتؾ   سما  ق ااإل دا م سبدراسا  ر اس   ا بما(. 8119)س  ، اسدهاف .19

 التربيػػػػة بحػػػػوث مجمػػػة. يػػػػرما   اسساػػػتؽ اسئضػػػػا ا ط ػػػؿ سػػػدى االا سا مػػػػا تاسك ػػػاءة اسػػػذات
 .388-69ص، 31ع، سير، النوعية

(.اسرضا  ف اسالـ سدى اسسابسػمف األرد مػمف  ئلػب اساػ س تاسئاسػا 2004خاسد )، دتااف .39
-59ص، 83ع، 21سػػ ، مف األسػػاراتكبمػػا اسسابسػػ، مجمػػة شػػؤوف اجتماعيػػةاالا سا مػػا. 

73. 
دار اسسلػػمرة سب شػػر تاس تزمػػا ، اسط اػػا اسوا مػػا، "الصػػحة النفسػػية"(.2007لػػاسر)، رضػػتاف .40

  ساف. ، تاسط ا ا
(."يػػترة اسالػػـ ت بلا  ػػا  ػػ اض اسس ةمػػرات اال  ااسمػػا) اسقبػػؽ ػ 2006ا  لػػاـ) ، اسزائػػدب .41

سبسػػرئب مف اسدرالػػ مف اسس تلػػطا  سػػدى  م ػػا سػػف اسسػػراهقمف تاسسراهقػػات( االك ئػػاب ػ اسخاػػؿ
كبمػػا اس ر مػػا ػ الػػـ  بػػـ ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، تاسوا تمػػا داخػػؿ سدم ػػا اسطػػائؼ"

 سكا اسسكرسا.، ااساا أـ اسقرى، اس  س
مشػػكبلت االطفػػاؿ النفسػػية والسػػموكية والدراسػػية أسػػبابها وسػػبؿ (."2005أئسػػد)، اسز  ػػق .42

 االردف.،  ساف، سار قدار اس كر ا، اسط اا األتس ، "عبلجها

 اسقاهرة،  اسـ اسك ب " عمـ النفس االجتماعي".(. 2000ئاسد )، را فزه .43

،  ػػاسـ اسك ػػب، اسط اػػا اسوا مػػا، (."الصػػحة النفسػػية والعػػبلج النفسػػي"1977ئاسػػد)، زهػػراف .44
 اسقاهرة. 

،  ػػاسـ اسك ػػب، اسط اػػا اسواسوػػا، "(."الصػػحة النفسػػية والعػػبلج النفسػػي1997ئاسػػد)، زهػػراف .45
 هرة.اسقا

،  ػػاسـ اسك ػػب، اسط اػػا اسرا اػػا، "الصػػحة النفسػػة والعػػبلج النفسػػي"(.2005ئاسػػد)، زهػػراف .46
 اسقاهرة.

(."اسخاػػػؿ ت بلا ػػػ   كػػػؿ سػػػف  تاسػػػؿ اسشخيػػػما تستاا ػػػا اسستااػػػؼ 2011ئ ػػػاف)، زمػػػداف .47
ااساػػػػا ، مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة، اسلػػػػبتكما سػػػػدى  م ػػػػا سػػػػف طػػػػبلب كبمػػػػا اس ر مػػػػا اس ت مػػػػا"

 .331-294ص ، 1سادد ا، 21سابد، اإللك درما
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 يػػ اء دار،  اػا األتسػػ طاس،"االجتمػػاعي الخجػػؿ عمػػى التغمػػب(."8133 ضػػمبا)، اسلػ ااتب .69

 األردف.،  ساف، تاس تزما سب شر
دار ، اسط اػا األتسػ ، "االكتئػػاب"(.2001سئسد)، ئ اش ا، اساؿ، اسخطمب، تسمد، لرئاف .49

 سادالتب سب شر تاس تزما. 
 اسار مػا اسسسبكػا  ق اإلئلاء  سئا ظا اسذكتر  اض ىسد اسلس ا.( 2004)  ر ا، لبلسا .50

 .344-318ص، 38ع، الرياضة فعمـو وفنوف(مصر، اسلاتدما

، "مصػػػطمحات االضػػػطرابات السػػػموكية واالنفعاليػػػة "معجػػػـ(.2007  ػػػداسرئسف)، لػػػبمساف .51
 اسقاهرة.، سك  ا زهراء اسشرؽ

 االا سا مػػا تاسك ػاءة اسقاال  اػػ  ػاال زاف ت بلا ػػ  اال  ر ػت الػػ خداـ( 2013)س ػ ، لػبمساف .52
، 135ع، سيػػػر، والمعرفػػػة القػػػراءة مجمػػػة. لػػػم اء شػػػساؿ سئا ظػػػا  ػػػق س  ام ػػػا  ئػػػات سػػدى
 93-69ص

 راسػػػػا لػػػػسمر ، ""اقهػػػػر الخجػػػػؿ واختبػػػػارات نفسػػػػية متفرقػػػػة(.2007 ر لػػػػتا)، لػػػػتزارم ق .53
  مرتت.، دار اسامؿ، شمخا ق

دمر اسػذات سػدى  م ػا سػف (. قدمر اسالػـ ت بلا ػ    قػ8111  ا ق)، إمساف تس مب، شاهمف .16
 .198-163ص، 6ج، 87ع، سير، مجمة كمية التربية عيف شمس، اسش اب اسااساق

 عمػػى التغمػػب االجتمػػاعي والقمػػؽ الخجػػؿ قهػػر(."8118)، اػػتفآرتتكػػر، سػػتر ق، ت شػػ امف .11
 .ارمر سك  ا، اسط اا األتس ، "الخجؿ

يطر عمػػػى "الموسػػػوعة النفسيةػػػػ  تغمػػػب عمػػػى الخجػػػؿ سػػػ(.1996  ػػػد اسبطمػػػؼ)، شػػػرارة .56
  مرتت.، دار ائماء اسابتـ، اسط اا اسلادلا، نفسؾ"

 اإللك درما. ، اسساارؼ س شأة، "االكتئاب المرض والعبلج"(.2001سط ق)، اسشر م ق .57

مجمػة ، (.  اء سقماس اسخاؿ سدى طب ا اسااساات2011اسشرم مف،  ضاؿ تاسشرم مف، أئسد) .58
 .161-125، ص4، اسادد9، سابداتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

، (.  ػػاء سقمػػاس اسخاػػؿ سػػدى طب ػػا اسااساػػات2011أئسػػد)، تاسشػػرم مف،  ضػػاؿ، اسشػػرم مف .59
 .161-125ص ، 4اسادد، 9سابد ، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

 اسساػاامف سػدى اسطسػتح تسل تى اسذات   قدمر ت بلا   اسخاؿ (."8131  د ر   )، شا اف .41
  زة.، اإللبلسما اسااساا، غير منشورة ماجستير رسالة، "  يرما  
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ىى
(.سف أاؿ  ئلمف اتدة اسئماة  ر اس  إرشادب  ػدرم ق سخ ػض  اػض 2009زم ب)، شقمر .61

اسشخيػػػػػما سػػػػػدى ئاسػػػػػا لػػػػػس ا س رطػػػػػا   ػػػػػر اسدردشػػػػػا  اإل  ر ػػػػػت)  اسس ةمػػػػػرات اسلػػػػػب ما  ػػػػػق
درسة المستقبؿ ػ الواقػع بورسعيدفم -المؤتمر العممي السنوي الثاني لكمية التربيةاسشات(.
 .147 – 113ص، 1ج، سير( والمنموؿ

(.اس رتؽ اسا لما تاسابلاا  مف  قدمر اسالـ تاالك ئػاب تاسسخػاتؼ 8138سئسد)، اسشقمرات .48
العمػػـو اإلنسػػانية ، سؤ ػػا سب ئػػتث تاسدرالػػات، االا سا مػا ت قػػدمر اسػػذات   ػػد طب ػػا اسااساػػا

 .16-9ص، 3ع، 81س ، األردف، واالجتماعية

دار اسشػرتؽ ، اسط اػا األتسػ ، النفسػي" والعبلج النفسية "األمراض(.8119أ ػس)، شؾشك .41
 األردف.،  ساف، سب شر تاس تزما

درالػػػا ت ئػػػتث   لػػػما، دار ، المهػػػارات االجتماعيػػػة واالتصػػػالية"(."2002شػػػتاق، طرمػػػؼ) .64
 اسةرمب، اسقاهرة.

 سقاهرة ا، دار  رمب، المهارات االجتماعية واالتصالية(. 8111طرمؼ)شتاق،  .41
مشكبلت األطفػاؿ والمػراهقيف وأسػاليب المسػاعدة (."2008هتارد)، سبمساف، شارسز، شم ر .66

، دار اس كػػر  اشػػرتف تسزت ػػتف، اسط اػػا األتسػػ ،  راسػػا  زمػػ  ئسػػدب ت  لػػمسا داتد فيهػػا"
 األردف  ساف .

، سيكولوجية الطفولة والمراهقة مشكبلتها وأسبابها وطػرؽ حمهػا"(."1999سبساف)، شم ر .67
 األردف.،  ساف، سك  ا دار اسوقا ا سب شر تاس تزما،  اا األتس اسط

. اضطراب يػترة اسالػـ سػدى  م ػا سػف طػبلب ااساػا ألػمتط  .(2006) شرى، يستمؿ .68
 .178-133ص، 78ع، 25س، سير، التربية المعاصرة

 اسقاهرة.، اال ابت اسسيرما سك  ا، (."االكتئاب والعبلج بالواقع"2007)،  شرىيستمؿ .69
( اسئدمػػػػا) يػػػػترة اسالػػػػـ تاسشخيػػػػما اس م مػػػػا" (.2009ه ػػػػاء )، دئت ت شػػػػتمخسػػػػ،   ػػػػاس .70

، مجمػػة كميػػة التربيػػة". ت بلا  سػػا  ػػ اض االضػػطرا ات اسلػػمكتسا ما سػػدى طػػبلب اسااساػػا
 .571-523ص، 2اسادد، 25سابد، ااساا ألمتط

دار ألػػػاسا سب شػػػر ، "كيػػػؼ تتغمػػػب عمػػػى القمػػػؽ واالكتئػػػاب"(.2005 اضػػػؿ)،   ػػػد اسقػػػادر .71
 األردف (. )  ساف، ماتاس تز 

اسط اػػػا ، "االضػػػطرابات النفسػػػية فػػػي الطفولػػػة والمراهقػػػة"(.2001ئلػػػف)،   ػػػد اسساطػػػق .72
 اسقاهرة.، سك  ا اسقاهرة اسئدموا سبك اب، األتس 
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ىى
(. يػػترة اسالػػـ ت بلا  ػػا   قػػدمر اسػػذات تاالك ئػػاب سػػدى  م ػػا 8119لػػاسما )،   ػػد اس  ػػق .71

، سير، كمية التربية جامعة المنوفية، س ر تماسابا اس ئتث اس  لما تا، سف طبلب اسااساا
 .811-394ص، 3ع، 81س 

 الحضػػػػانات فػػػػي الطفولػػػػة سػػػػيكولوجية(."8118 ػػػػا ف )، اسيػػػػائب،   مػػػػؿ،   ػػػػد اس ػػػػادب .76
 األردف.، تاس تزما سب شر اسسقدس  مت ، اسط اا األتس ، األطفاؿ" ورياض

 اس  لػما اسيػئا   سمػا  ػق ت ا بم  ػا اسسلػ سرة اسر امػا  راس (. 2009) ، خاسداستهاب   د .75
. سقار ػا    ماػا   لػما درالا – اإلدساف سرض  سف  م ا سدى االا سا ما  اسك اءة تاسشاتر
 *573-519ص، 3ع، 19س ، سير، نفسية دراسات

  ػػػق  قبمػػػا   اسس خب ػػػمف اس بلسمػػػذ سػػػدى تاسقبػػػؽ االا سا مػػػا اسك ػػػاءة(.8114) بػػػق،   داسئسمػػػد .74
 مجمػة، سقار ػا درالػا" اساادما  اسسدارس اسسبئقا اس يتؿ  ق تأارا  ـ اس كرما اس ر ما سدارس
 838-343 ص، 81ع، سير، النفسي اإلرشاد

(."االكتئاب وعبلقت  بصنؼ الدـ تبعًا الختبلؼ الجنس والتحصػيؿ 2012ئلػ مف )،   كا .77
  ساف.، دار ي اء سب شر تاس تزما، اسط اا األتس ، والحالة االجتماعية" يالدراس

اسط اػا ، الضغط النفسي ومشكبلت  و أثر  عمى الصحة النفسػية"(."2008ساادة )،   مد .78
  ساف. ، دار ي اء سب شر تاس تزما، األتس 

، اسط اػا األتسػ ، الضغط النفسي ومشكبلت  وأثػر  عمػى الصػحة " (."2008ساادة)،   مد .79
  ساف. ، دار ي اء سب شر تاس تزما

دار ،  اػػا األتسػػ  اإليػػدار اسوػػا قاسط، "عمػػـ الػػنفس االكمينكػػي"(.2009)، سئسػػداسا مػػدب .80
  ساف. ، اسوقا ا سب شر تاس تزما

أ سػػاط اسقبػؽ ت بلا ػػ   اس خيػص اسدرالػػق تاساػ س تاس مئػػا سػػدى  (.1993) ػػارتؽ،  وسػاف .81
 .53-38ص ص، 25ع ، مصر-عمـ النفس  .بم طبلب اسااساا أو اء أزسا اسخ

دارة الضػػػغوط النفسػػػية"(.2001 ػػػارتؽ)،  وسػػػاف .82 دار اس كػػػػر ، اسط اػػػا األتسػػػ ، "القمػػػؽ وا 
 اسقاهرة.، اسار ق

  م ا سدى األلرى تاس را ط االا سا ما اسك اءة  مف اسابلاا درالا(. 2013) اطسا،  رمؼ .83
 فػي عربيػة دراسػات(. تيػ ما درالا) تدما اسلا اسسكرسا  سكا اسوا تما اسسرئبا طاس ات سف

 38-27ص. 36ع، اسلاتدما، النفس وعمـ التربية
ااساا ، سك  ا كبما اس ر ما، "قراءات في عمـ النفس المرضي(.2008ئلاـ اسدمف)،  زب .84

  مف شسس.

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=414881
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=414881
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=414881
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ىى
سك  ػػا األ ابػػت  ، ط اػػا سزمػػدة تس قئػػا، "الطػػب النفسػػي المعاصػػر"(.2003أئسػػد)،  كاشػػا .85

 سير.  ،اسقاهرة، اسسيرما
 اسقاهرة.، سك  ا اال ابت اسسيرما، " الطب النفسي المعاصر"(.2010أئسد)،  كاشا .86
دار اسسار ػا  " الصحة النفسية والتوافػؽ النفسػي" (.2004أشػرؼ)، شرمت، ي رب،  بق .87

 اسااساما .
دار اس كػػػر سبط ا ػػػا ، اسط اػػػا اسوا مػػػا، الصػػػحة النفسػػػية لمطفػػػؿ"(."1995ئ ػػػاف)، اسا ػػػا ق .88

 األردف.،  ساف، ماتاس شر تاس تز 
 اسقاهرة.، سك  ا زهراء اسشرؽ، "أزمات الشباب النفسية"(.1997سئسد)،  مد .89
س شػػػػػأة اسساػػػػػارؼ ، "الجديػػػػػد فػػػػػي الصػػػػػحة النفسػػػػػية"(.2001  ػػػػػد اسػػػػػرئسف)، اساملػػػػػتب .90

  اإللك درما.
 اسدار اسااساما ، ."االضطرابات النفسية وعبلجها "(2006  د اسرئسف)، اساملتب .91
(."الطػػب السػػيكوماتي دراسػػة فػػي اضػػطراب السػػمنة وتنػػاوؿ 2006سف)اساملػػتب،   ػػد اسػػرئ .92

 "، اسدار اسااساما.الطعاـ
، اسط اػا األتسػ ، دار اس كػر (."أمراض السمنة والوقاية منها"2011اساملتب،   د اسػرئسف) .93

 اسااساق، اإللك درما.
ب راسا اسط اا األتس ، ل د اد س، سمسمة مفاتيج الصحةػ وزنؾ"(."1992اسامل ، إلسا مؿ) .94

 تاس شر تاس تزما،  ساف، األردف.
، اسسك  ػػػػػا اسسيػػػػػرما، (."األمػػػػػراض النفسػػػػػية والعػػػػػبلج اإلسػػػػػبلمي"2005سئسػػػػػد)،  ػػػػػا ـ .95

 اإللك درما سبط ا ا تاس شر تاس تزما .
(. يػػترة اسالػػـ ت بلا  ػػا  ػػ اض أ سػػاط اس  ػػا بلت االا سا مػػا سػػدى 8114اسػػاؿ) ،  امػػد .94

، 3ج، 41ع، ااساػػا اسس يػػترة، جمػػة كميػػة التربيػػةماسس ػػأخرة. اس بلسمػػذ  ػػق سرئبػػا اسط تسػػا
 .817-318ص

(. اسرهاب االا سػا ق ت بلا ػ   كػؿ سػف يػترة اسالػـ تس  ػـت اسػذات 2004ئلمف )،  امد .97
 .49-1ص، 18ع، مجمة اإلرشاد النفسيسدى طاس ات اسااساا. 

(. يػػػترة اسالػػػػـ تاسقبػػػؽ االا سػػػا ق ت قػػػػداف اسشػػػ ما اسايػػػ ق سػػػػدى 1999ئلػػػمف)،  امػػػد .98
-180ص ، 23اساػدد ، 9اسسابػد ، المجمة المصرية لمدراسػات النفسػية، اث اسسراهقاتاإل 

223. 
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ىى
صػػورة الجسػػـ والقمػػؽ االجتمػػاعي وفقػػداف الشػػهية العصػػبي لػػدى  ."(2004ئلػػمف)،  امػػد .99

، اسسك ػب اساػاساق اسئػدمث، .درالػات  ػق اسيػئا اس  لػما.اسط اا األتسػ "المراهقات اإلناث
 اإللك درما.

سؤللػا ، العػدواف واالكتئػاب فػي العصػر الحػديثف نظػرة تكامميػة ("(."2004ئلمف)،  امد .100
 اإللك درما. ، ئترس اسدتسما سب شر تاس تزما

اسط اػػا ، عػبلج الػديف لػ " -تياراتػ -مصػادر –"القمػؽ اإلنسػاني (.1985سئسػد)، اس مػتسق .101
 اسقاهرة.، دار اس كر اسار ق، اسواسوا

اسط اػا اسوا مػا، ، يمكنؾ إنقاص وزنػؾ"ػكيؼ  التخسيس لمجنسيف(."1995اادتس، يػبلح) .102
 دار اس كر اسار ق، اسقاهرة.

ابػؽ اسسلػػ ق ؿ ت بلا ػ   يػػترة اسالػـ تس  ػػـت اسػذات سػػدى ئػػاالت (.2008ت ػػاء)، اسقاضػق .311
كبمػا اس ر مػا ، رسالة ماجستير غير منشورة اس  ر سدى ئاالت اس  ر  اد اسئرب  ب   زة .

  بلطمف.، ة ز ، اسااساا اإللبلسما، ػ الـ  بـ اس  س
 اسػرئـ سل أيػبلت سػف  م ا سدى اسالـ تيتر اسزتااق اس تا ؽ(. 2010 لسمرة)، كردب .316

، سيػر، األعماؿ الكاممة لممؤتمر اإلقميمي الثػاني لعمػـ الػنفس، اسس ا ػات ت مر اسس ا ات
 .989-999ص

دار هار سبط ا ا تاس شر ، اسط اا اسرا اا، (."الصحة النفسية"1990 بلء اسدمف)، ك ا ق .105
 اسقاهرة.، تاس تزما تاإل بلف

(."يػػترة اسالػػـ ت اػػض س ةمػػرات اسشخيػػما 1996ساملػػا)، تاس مػػاؿ،  ػػبلء اسػػدمف، ك ػػا ق .106
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 ألدوات الدراسػػػة  السادة المحكميفقائمة بنسماء 
 

 مكػػػػػاف عممػػػػػػ  اسـ المحكػػـ  ـ.
 جامعة األزهػػػػر د. عبد العظيـ المصدر   .1
 جامعة األزهػػػػر د. باسـ أبو كويؾ   .2
 جامعة األزهػػػػر د. محمد عمياف  .3
 ة األقصى ػجامع د. نعمات عمواف  .4
 ة األقصى ػجامع  ماؿ جودة  د.  .5
 محاضر بجامعة القدس المفتوحػة د. أحمد أبو زايد   .6
 الجامعة اإلسبلمية د. نبيؿ دخاف  .7
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  (2ف ممحؽ رقـ
 رسالة تحكيـ أدوات الدراسة
مبلمماعماظرانماظرحقم

ماجلاععــــــةماإلدالعقــــــةمـمشـــزة

مسؿـــــــادةماظدرادـــــــــــاتماظعؾقا

مطؾقــةماظرتبقــةمـمسؾمماظـػسممممم

  ختصصمإرذادمغػليمممممممم
 

 ..................  حفظ  اهلل................................حضرة األستاذ/الدكتور :....
 ، ، ، ،السالم عليكن ورمحـــة اهلل وبركاتـــــــه

 

 ه ـــــــــاملـــــــــوضـــــــــــــوع : حتكيم استبان

 

،  ػػق يػػتر  ا األتسمػػا تاس ػػق  شػػكؿ أداة سدرالػػا سمدا مػػا  مشػػر  ق أف أضػػا  ػػمف مػػدمكـ هػػذد االل  ا ػػػ
 خيػص إرشػاد   لػق  –تذسؾ ال كساال  سس طب ات اسئيتؿ  ب  دراػا اسساال مر  ق اس ر ما /  بـ اسػ  س 

 :  تهق  ا تاف
 

 صػػورة الجسـ وعبلقتها ببعض المتغيرات النفسيػة واالجتماعيػة
 لدى عينة مف النساء البدينات في قطاع غػػزة

 

  خمسة مقاييس وهي : ولتحقيؽ أهداؼ هذ  الدراسة قامت الباحثة ببناء 
 ( مقياس الكفاءة االجتماعية -مقياس الخجؿ -مقياس االكتئاب  –مقياس القمؽ  –مقياس صورة الجسـ ف 

طػبلع ت مػر، تا طبلاا  سسا  ا دد اس ائوا  ق لماد كـ سػف خ ػرة تالػاا   راػاء سػ كـ ، تلػاا أ ػؽ، تا 
 الػ ا هػذد اس قػرات سستضػتع اسدرالػا تسػدى تا  داء اسرأب  سػدى س، اس كـر تاالطبلع  ب   قرات اسسقاممس

 ا  سائ ا تسدى تضتئ ا.
 ، ، ، ، ، ، ، ، هع فائق الشكر واالهتنان حلسن تعاونكن وهساعدتكن

 الباحثة                                                                           
  هبة محمد خطاب

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaYySzNYU5NuJM&tbnid=m0dffVTqhtEXAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=551054&ei=SHwKUqiaE8nqPOHwgYgD&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEBYAGPDrr6h0Ojo4Z4PfRH2-RhXw&ust=1376505236073975
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaYySzNYU5NuJM&tbnid=m0dffVTqhtEXAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=551054&ei=SHwKUqiaE8nqPOHwgYgD&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEBYAGPDrr6h0Ojo4Z4PfRH2-RhXw&ust=1376505236073975
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 فيػػة(:أواًل : البيانات الشخصية فالديمغرا

 الوزف : ..................................... الطوؿ : ..................................
 فما فوؽ   11سنوات             6-10 سنوات   1-5عدد سنوات الزواج :         
  20-29   30- 39                  40- 49العمػػػر الحالي :             

 ال   نعـ                         ؾ أطفاؿ : هؿ لدي
   ما هػو عػدد األطفاؿ :إذا كانت اإلجابة نعـ  

                           1-3         4-6                     7             فما فوؽ 
 ال أعمؿ  أعمػؿ             العمػػػػػػػؿ   : 

 دراسات عميا بكالوريوس          دبمـو عامة فنقؿ      ثانوية المؤهؿ العممي :  
 

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    

 ثانيًا : مقياس صػػػػػورة الجسـ  ـ.
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟
    

     مشةب ق شكؿ السق كومرا    .1

     ا ا   دسا أ ظر  ق اسسرآة أشار  اس د  .2

3.  
أشار اف شكؿ السق مخ بؼ  طرمقا  مر سرضما  ف 

     اإل اث االخرمات

     أشار  أف السق ضخـ تس رهؿ سبةاما   .4

     أه ـ  شكؿ السق كومرا    دسا أكتف  يئ ا اآلخرمف   .5

6.  
أشار  اال ز اج سف شكؿ السق سدرئا ا  ق اشار  أ   

      ظاـ  ذائق أت رمامـ ماب أف ااـت  ا  اع

     أشار  اس  تر سف شكؿ السق   د رؤم ق إل اث  ئم ات  .7

     أ ا ب ار داء اسسبل س اس ق  تضل سااسـ السق   .8

     أشار  اف تز ق مئتؿ دتف ظ ترب  سظ ر أ مؽ تاسمؿ  .9

     تز ق ال م لاـ سا طتسق  .10

     أ ق ؿ لس  ق تال أ  كر س ا   .11

     مظ   اآلخرتف ئتؿ سظ رب اسالسق أابؽ  ل ب سا   .12

     أشار  أ  ق أاؿ امسا سف اآلخرمف  ل ب تز ق  .13

     ال أ اسق  رأب اآلخرمف  خيتص شكبق   .14

     سظ رب مل ب سق االئراج أساـ اس اس  .15

     أشار  أ  ق  مر راضما  ف السق   .16

     سظ رب أاؿ ااذ ما   .17

       ةمر ه اؾ اسكومر سف سااسـ السق أتد ست   .18

     س  تسق  ف السق س خ ض  .19

     أ ضامؽ سف تز ق اسزائد   .20
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     ار دب اسسبل س استالاا/ اس ض اضا   .21

     أر دب اسسبل س اس ق ال ائ  ا   .22

     أ  اتؿ  قط اس اك ا تاسخضرتات   .23

     ا  اد  ف االشخاص اسذب م ئدوتف  ف زمادة استزف   .24

      ف تز ق اسزائد أر دب سبل س  ش ت اال   اد  .25

     أزف   لق  ال سرار  .26

     اشار  قبؽ دائـ ئتؿ شكؿ السق   .27

     تز ق ال م لاـ سا طتسق   .28

     أخاؿ سف سظ ر السق   .29

     أابؽ  ل ب سا مظ   اآلخرتف ئتؿ سظ رب اسالسق   .30

     أ ا ب اسسشاركا  ق اسيتر اساسا ما   .31

      قأاارف تزف السق  تزف أالاـ يدمقا  .32

     اشار اف زتاق ال مر اح سسظ ر السق   .33

     ال ائ سؿ  ابمقات اآلخرمف ئتؿ تز ق   .34

     تز ق م لد سظ رب   .35

     ا راد الر ق م يئت  ق دائسا   سئاتسا ا قاص تز ق   .36

     السق  مر س  الؽ  .37

     ال ائب اسسظ ر اسذب ا دت  بم    .38

     سبل لق رائاا ال اظ ر  سظ ر ا مؽ ئ   ست كا ت   .39

     سـ ا ال  ق  خ مؼ تز ق   .40

     أ س ق ست ك ت أكور طتال    .41

 ثالثًا : مقياس الخجؿ  ـ.
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟
    

     أئسر خابل    د لسا ق  ابمقات اآلخرمف ئتؿ تز ق  .1

     أ تاؼ  ف األكؿ أساـ اآلخرمف  .2

     أشار  اسئرج اذا لأس ق أئد  ف تز ق  .3

     أشار  ادـ اسرائا   دسا أكتف  مف أ اس ادد  .4

     أشار  اسئرج إذا لأس ق أئد  ف اماس سبل لق  .5

     أشار  اسئرج   د اسذهاب سشراء سبل س ادمدة تأطبب سقاس أك ر  .6

     أ ضؿ اسيست   دسا مكتف ه اؾ  قاش اسا ق  .7

     تز ق  اسئرجال مشار ق   .8

     مسكف أف أ  اتؿ اسطااـ  ق األساكف اسااسا  .9

     مشةب ق سظ رب اسخاراق تسبل لق  .10

     أرى أف لس  ق  قبؿ سف   ا بق سا اآلخرمف  .11
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
       دسا م ظر سق اس اس ائس  اسخاؿ  .12

     أرى أف سف  ق ل ق س ـ   س تز ق  .13

     آلخرمفا ضؿ   اتؿ اسطااـ  س ردب  ف   اتس  سا ا  .14

     أس س سشدات الخ اء اس رهبلت  .15

     أ ئث  ف س ررات  س ا ق سف ئضتر اس اساات اسااسا   .16

     أئلب اسؼ ئلاب سلخرما اس اس س ق  .17

     أخاؿ   دسا اكتف  ق لمارة اارة أل  ق ال ب ضمؽ اسسكاف  .18

     أشار  اسخاؿ   دسا م ظر زتاق اس  شكؿ السق  إزدراء  .19

      ر سف تزف زتاقتز ق أك  .20

     أشار  اسخاؿ   دسا مابؽ زتاق أت أ  ائق  ب  تز ق  .21

     أش رب سبل س  ض اضا ئ   ال  ظ ر لس  ق   .22

23.  
أشار  اسضمؽ   دسا م ظر زتاق أت مسدح أسرأة 

     الس ا رشمؽ أتال أارؤ  ب  اس ابمؽ

     أ ئاش  اس ظر إس  شكؿ السق  ق اسسرآة  .24

     اس  ئاـ سبل لق تهق سابقا  ب  ئ ؿ اسةلمؿ  مضامق ق اف ا ظر  .25

     أسمؿ سشراء األستاف اسداك ا س خ ق تز ق   .26

     أخاؿ سف اال  راؼ  تز ق اسئقمقق   .27

     أشار  اسضمؽ سف شكؿ  ط ق تأردا ق   .28

     أئزف   دسا أرى سف  ق ل ق ذتات أالاـ س  القا ترشمقا   .29

      ق ستضا سبلئظا سف اآلخرمفأشار  االر  اؾ   دسا أ رؼ أ   .30

     مئسر تا ق   دسا م ئدث ائد  ف اس دا ا   .31

     داات اب ق  ر  ا   د دختؿ اساكف سزدئسا   .32

     ألاد   دسا اكتف  س ردب  .33

     أرى اف لس  ق  قبؿ سف   ا بق سا اآلخرمف   .34

     أ ردد  ق طبب اسسلا دة سف أب شخص  .35

     اسسزدئسا أخش  اسةر اء تاألساكف   .36

     أشار  اس االا   .37

     أه ـ  سشا ر االخرمف  ب  ئلاب   لق  .38

     أ س   أف أكتف  مر ذسؾ   .39

     أخاؼ أف م  قد ق اآلخرمف  .40

     أ ارؽ تأر اش   دسا أ ئدث سا اسا س اآلخر   .41

     أ ضؿ سشاهدة اس ب از  ب  اسابتس سا اآلخرمف   .42

     سف اآلخرمفأخاؿ   دسا متا  إسق  قد   .43
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    

 ثالثًا : مقياس القمؽ  ـ.
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟
    

     أابؽ كومرا  ئماؿ تز ق  .1

     أشار  اد  ق ؿ اآلخرمف سق   .2

     أ ا ال أوؽ  ق   لق   .3

      تسق سضطرب تس قطا  .4

      كبسا ازداد تز ق ازددت ابقا  ت ي ما  .5

     اشار  ادـ  ق ؿ اآلخرمف سق  ل ب لس  ق  .6

       دسا ا ارض سبضةتط أساا سؤلكؿ   .7

     مقبق ق أف م كر زتاق   ركق ألف شكبق اي ل  مر اذاب  .8

     أابؽ سف سظ رب اسااـ   .9

     اسلس ا  ااب ق أسرأة ابقا   .10

     اابؽ   دسا ال أاد سا م ال ق سف اسسبل س  .11

     ق أاؿ امسا سف اآلخرمف أشار  أ    .12

     أشار  ادـ اسرضا  ف سظ رب اسشخيق  .13

     م  ا  ق شاتر  أف اآلخرمف ملخرتف س ق   .14

     أشار  أ  ق سر تضا سف اآلخرمف   .15

     مز ا ق اس ظر إس   شكؿ س اشر  .16

     أ ردد  ق طبب اسسلا دة سف اآلخرمف   .17

     أ س   أف أكتف لامدة سوؿ اآلخرمف   .18

     أكتف ابقا ت ال ال طما اف ال قر  ق سكاف تائد  .19

     أخاؼ سف أشماء ال  ل ئؽ اسختؼ  .20

     م  ا  ق اسيداع كومرا    .21

     اشار  اال ق اض تاسضمؽ  .22

     أشار  أ  ق سشةتسا اس اؿ تس ستسا   .23

     سمس سدب وقا  ق   لق   .24

     أابؽ  شأف أستر  لمطا   .25

     طرا ق   دسا  كتف سدى سشكبا مدؽ اب ق ت ر اش أ  .26

     أخش   أف اياب  أسراض خطمرة  ل ب تز ق   .27

     ا كق  ل تسا   .28



  

 

186 

 

  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     اشار  اسضمؽ   دسا السا ايتات  اسما   .29

      تسق سضطرب ت س قطا   .30

     أمأس ت   ط هس ق  ل تسا   .31

     أشار  اسضمؽ تاس ـ   .32

     أ ضب أل    األستر   .33

     د ما سظبسا  ق تا قأشار  أف اس  .34

     أشار  ادـ االر ماح اس  لق  .35

     أشار  أف سزااق  مر سا دؿ   .36

     دائسا  اشار  اساتع   .37

     أ ا ال اوؽ  ق   لق  .38

     اشار  ا  ق  دمسا اس ائدة   .39

     ا ا شخص س ت ر ادا    .40

     أ ا ئلالا أكور سف اآلخرمف  .41

     االر ماح  ق اس طف أ ا ق لتء اس ضـ أت سف  دـ   .42

     اشار  االخ  اؽ   .43

     أشار  ادـ اسقدرة  ب  االل رخاء  .44

     ااضق تا ا  طتمبل  ب  اال  ر ت  ئوُا  ف تي ات سب خلمس  .45

     أشار  خم ا أسؿ   .46

      راتد ق أ كار  دتا ما   .47

     اشار أف اب ق سق تض  .48

     أشار  أف سزااق  مر سا دؿ   .49

      طما االل ةراؽ  ق اس ـت سمبل   ل تسا ال أل  .50

 رابعًا : مقياس االكتئاب  ـ.
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟
    

     أشار  اسمأس ئماؿ ا قاص تز ق  .1

     اشار  أ  ق  ئزم ا تكئم ا  .2

     أ ضؿ اس اد  ف اس اساات االا سا ما  .3

     ا  سب كاء تاال طتاءأسمؿ كومر   .4

     اشار  اسقبؽ تاسسبؿ تاسضمؽ كومرا    .5

      ددت كومرا  سف أستاسق  ب  أدتما اسرشااا تاسئسما  .6

     أشار  اسضمؽ   د اس  كمر  أ ق سف ذتات استزف اسزائد  .7
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     أشار  االئ اط اسس كرر  ل ب  شبق  ق ا قاص تز ق  .8

       دسا أكتف ئزم ا أساأ سؤلكؿ  .9

     أشار  أ  ق سف أل طما ا قاص تز ق س سا  ابت  .10

11.  
 قدت اسشاتر  االل س اع  اال ساؿ تاألساكف 

     تاالشخاص اس ق كا ت سس اا سف ا ؿ

12.  
أشار اسضمؽ   د ذها ق سشراء سبل س ادمدة سسار  ق 

     اسسل قا  أ  ق اد ال ااد سا م الب ئاسق

     فأشار  اسضمؽ   د استاتؼ  ب  اسسمزا  .13

14.  
اشار  اسضمؽ   د اا راب س ال ا خايا ئمث أ  ق 

     ا رؼ ا  ق سف ااد سا م ال  ق سف سبل س اسمبا

     اشار  االسـ   دسا ارى سف  ق ل ق أكور رشااا س ق  .15

16.  
أشار  األسـ   دسا ما قد اس اس ا  ق اك ر ل ا  سف 

      سرب اسئقمقق  ل ب تز ق تضخاسا ئاسق.

     ا ظر اس    لق  ق اسسرآة أ ضامؽ   دسا  .17

18.  
  دـ أ كر  ق تز ق أي ل أكور اا بما سبةضب 

     تاال ز اج

19.  
أشار  اسضمؽ  ق اسس ال ات   دسا أرى اس رؽ  مف 

     ئاـ السق تاألخرمات

20.  
أ ضامؽ اذا  ااش ق ائدهـ  ق ستضتع تز ق أت  سؿ 

     ئسما

     أشار  أ  ق  اشبا  ساسا    .21

      أشار  اسمأس  .22

     أشار  اسئزف سدراا   تؽ االئ ساؿ  .23

     أشار  اسسبؿ سف كؿ ئما ق   .24

     أشار  أ  ق  دمسا اسقمسا   .25

     أ ا ال ئؽ اف ا ااب  .26

     أشار  خم ا أسؿ   .27

     أسـت   لق دائسا   ب  االخطاء   .28

     أ كر  ق اال  ئار  .29

     ا ا ا كق اكور سف اسسا اد   .30

     ز اج تاسقبؽ دائسا  اشار  اال   .31

      قدت اه ساسق  سف ئتسق   .32

     ا از  ف ا خاذ أب ارار   .33
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     أشار اف شكبق ا مل   .34

     سمس سدب طااا سبقماـ  أب  سؿ   .35

     أ ا ق سف االرؽ  .36

      وتر ا يا ق أل    االل اب  .37

     أكرد   لق   .38

     أشار  اسئزف   .39

     ائ قر   لق   .40

     ضما  ف   لق ا ا را  .41

      يم  ق  ت ا  كاء   .42

     ا ا  اشبا  ق ئما ق   .43

     اشار  اسةضب تاسضمؽ   .44

      قدت االه ساـ  سف ئتسق   .45

     ائب اسازسا   .46

     اشار  اف ش م ق اي ئت اك ر   .47

     ازداد تز ق   .48

      ئد سق  ت ات ئزف شدمد  .49

     اشار  اسكآ ا ساظـ استات   .50

     ر  أ كاء لتداء  راتد قاشا  .51

     اابؿ سف امسا   لق   .52

     اشار  اسكلؿ ت  بد اسسشا ر   .53

     ا ا دائسا اسشكتى سف ئاسق تأئتاسق  .54

     اشسئز سف   لق   .55

     ا ضؿ اف اكتف  س ردب  .56

     ئما ق سبمئا  االئزاف   .57

     ئما ق ئبقات س تايبا سف اس شؿ   .58

     ا س   اسستت   .59

     ا س   اف ايرخ  أ ب  يت ق  .60

 خامسًا : مقياس الكفاءة االجتماعيػػػػػػة   ـ.
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟
    

     أئا ظ  ب  هدتئق  ا  ا  سبيداـ سا اآلخرمف  .1

     أ  ذر سآلخرمف كبسا ال د   األسر ذسؾ   .2

       قد ق يدمؽ دتف تا  ئؽ أ  ر  ف ضمقق   دسا م  .3
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  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     أ  ر  سا اشار    دتف  ردد  .4

5.  
ال ال طما اس ا مر  سا  داخبق ئماؿ أف زتاق ال مةار 

  بق أل  ق لسم ا 
    

     أشار  أ  ق أادـ اسكومر سف اس  ازالت  قط ال  ق  دم ا  .6

     أئلد اآلخرمف  ب  أتضا  ـ   .7

     ظرة اشسئزازأشار  االر  اؾ   دسا م ظر إسق    .8

     أ  قـ س  لق سف أب شخص ل ب سق أذى   .9

     أر ب  ق أف أكتف  امدة  ف اس اس  .10

     أشار  أ  ق أضئتكا  مف زسبلئق ت ائب ق   .11

     ال أ ق ؿ  ابمقا  ـ ئتؿ  دا  ق  .12

     أشار  أف اسسا سا مر ض ق أل ق  دم ا   .13

      ـ ساامر ق أكور سف سرة  ل ب تز ق  .14

     أي ئت ال أك رث كومرا  سكبلـ اآلخرمف ت ابمقا  ـ اسبلذ ا  .15

      اد زمادة تز ق أي ئت أكور ا كاسما تا  سادا   ب  اآلخرمف  .16

     ال أه ـ   ظرة اآلخرمف سق  .17

     م اكس اسضةط اس  لق اسذب أ ا م  لب ا   ب  سف ئتسق  .18

     أرد  ب   ابمقات اآلخرمف  بطؼ تظرؼ  .19

     تئدة تاال زتاء اا سا ما  أسمؿ سب  .20

     أشار  أف اسسرأة اس دم ا سئط ا  قاد ام سا ذه ت  .21

     اساسما مئب اس ئم ا  ب   كس اس دم ا  .22

     أس  ا  ف اسسااسبلت االا سا ما  ل ب تز ق   .23

24.  
أتاا  اسكومر سف اسبـت تاس قد سف اسسقر مف  ل ب 

 زمادة تز ق 
    

     مف ئتؿ تز ق اسئقمققأخاؼ اس ئدث سا اآلخر   .25

26.  
أاد ل تسا  ق أف اخ ر ائد االشخاص  ر   ق 

  ق أف  كتف ايدااء
    

     اشار  اه ساـ تسشا ر اآلخرمف  ئتب  .27

     أ ق ؿ اسرأب اآلخر اذا كاف سق اا    .28

     أخاؼ اس ئدث سا سف هـ أاؿ س ق تز ا    .29

     اآلخرمف أئب اسبقاءات االا سا ما ال ق ال س ا  تاتدب سا  .30

     أ ئكـ  ق  ض ق تأل طما ض ط    .31

     أاد يات ا  ق ض ط   كمرب   د ستاا ا األئداث اسيا ا   .32



  

 

190 

 

  المالحقالمالحق

ىى

 المقياس ـ
 هؿ الصياغة صحيحة هؿ الفقرة منتمية؟

    
     أل طما اال لااـ  ل تسا سا أب ستاؼ اا سا ق  .33

     أ ئاش  االخرمف  ق أب شئ أ اب    .34

     ال أل طما اس ظر  ق تاتد اآلخرمف ئمف أ ئدث إسم ـ   .35

     مقات اآلخرمف تلخرم  ـ  ؤسس ق  اب  .36

     أ   ؽ  اض اآلراء اسلمالما تال أا ؿ اس قاش  م ا  .37

     سف اسياب أف أهـز  ق س ااشا سا اآلخرمف  .38

     اشار  اس ت ر  ق اسستااؼ االا سا ما   .39

     اشار  اال  راب  ق تلط ائ  اؿ اسا ق   .40
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  المالحقالمالحق

ىى

  ( 3ف ممحؽ رقـ
 االستبانة بشكمها النهائي(ف معينة المستهدفةالرسالة الموجهة ل

مبلمماعماظرانماظرحقم

 

ماجلاععــــــةماإلدالعقــــــةمـمشـــزة

مسؿـــــــادةماظدرادـــــــــــاتماظعؾقا

مطؾقــةماظرتبقــةمـمسؾمماظـػسممممم

  ختصصمإرذادمغػليمممممممم

 
 .....    حفظؾ اهلل .....................  / أختي الكريمػػػة

م،م،م،م،م،م،ماظلالممسؾقؽمموراةماعموبرطاتهمممممممم

 
 بان  الموضػػوع : تعبئة است

 

 مطمب سق أف أضا  مف مدمؾ هذد االل  ا ػ  اسخايػا  درال ق تهق  ا ػتاف : 
 " صورة الجسـ وعبلقتها ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى

 عينة مف النساء البدينات في قطاع غزة "
اسلػػػػس ا ( بػػػػ  اسئاسػػػػا اس  لػػػػما ) ئمػػػػث   ػػػػدؼ  هػػػػذد اسدرالػػػػا  سب اػػػػرؼ  بػػػػ  أوػػػػر اس دا ػػػػا

تاس تيػػػػػؿ إسػػػػػ    ػػػػػائ  تسػػػػػف وػػػػػـ  تيػػػػػمات   تاػػػػػا أف  خػػػػػدـ اسسػػػػػرأة ،  سا مػػػػا سبسػػػػػرأة اسس زتاػػػػػاتاالا
سػػا اسابػػـ  ػػأف هػػذد االلػػ  ا ا هػػق اػػزء سػػف  ئػػث س مػػؿ دراػػا اسساالػػ مر  ػػق  خيػػص ، اس بلػػطم ما

  زة . –االرشاد اس  لق/  بـ اس  س   كبما اس ر ما  ق اسااساا اإللبلسما 
 

 لذا  مؿ منؾ عزيزتي ........
ئمػث ، أف  قرئق  قرات االل  ا ا اراءة س أ ما ت ام ق  ب  اسما اس قػرات  داػا تستضػت ما

سػا اسابػـ  أ ػ  ال  متاػد إاا ػا يػئمئا ، أف داا   ػائ  هػذا اس ئػث  ا سػد  بػ  داػا تيػئا إاا  ػؾ
اا ا خاطئا.  تادمر  اسذكر أف اسسابتسات ل ل خدـ  ق سااؿ اس ئث اسابسق  قط. تا 

 الباحثة
 د خطابهبة محم

 

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaYySzNYU5NuJM&tbnid=m0dffVTqhtEXAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=551054&ei=SHwKUqiaE8nqPOHwgYgD&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEBYAGPDrr6h0Ojo4Z4PfRH2-RhXw&ust=1376505236073975
http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaYySzNYU5NuJM&tbnid=m0dffVTqhtEXAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=551054&ei=SHwKUqiaE8nqPOHwgYgD&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEBYAGPDrr6h0Ojo4Z4PfRH2-RhXw&ust=1376505236073975
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 بيانات الشخصيػػػة:: الأوالً 

 : (صورة الجسـف األوؿالمحػػػػػػور 

ػارة ـ
لعبػ

ا
اماً  
 تم

بؽ
تنط

 

بؽ
تنط

نكد 
 مت

غير
بؽ 

تنط
ال 

أبداً  
ؽ 
نطب

ال ت
 

      أ شةؿ  شكؿ السق.  .1
      أشار  اس دا ا   دسا أ ظر  ق اسسرآة.  .2
 السق   دسا أاار    اإل اث اسرشمقات  أ ضامؽ سف شكؿ  .3

 ) كاس  ا ات ت ارضات األزماء(.
     

      أشار  أف السق ضخـ.  .4
      أه ـ  شكؿ السق كومرا    دسا أكتف سا اآلخرمف.  .5
      رمامـ (.) أشار  أ   ئاف تات  سؿ ئسما  .6
      أ ا ب ار داء اسسبل س اس ق  ظ ر سااسـ السق.  .7
      ق مقبؿ سف أ اا ق تاساسق.أرى أف تز   .8
      أرى أف تز ق ال م لاـ سا طتسق.  .9

      أ ق ؿ لس  ق تال أ  كر س ا.  .10
      أشار  أ  ق أاؿ ئمتما سف اآلخرمف  ل ب تز ق.  .11
      أرى أف سظ رب مل ب سق اإلئراج أساـ اس اس.  .12
      أشار  ادـ اسرضا  ف السق.  .13
      .أرى أف سظ رب أاؿ ااذ ما  .14
      أتد أف   ةمر  اض سااسـ السق.  .15
      أ ضامؽ سف تز ق اسزائد.  .16
      أر دب اسسبل س استالاا / اس ض اضا.  .17
      أر دب اسسبل س اس ق ال أئ  ا   ماا زمادة تز ق.  .18

 الوزف: .................................... الطوؿ: ..................................
 فما فوؽ   11سنوات             6-10 سنوات   1-5عدد سنوات الزواج:         
  20-29   30- 39                  40- 49العمػػػر الحالي:             

 ال   نعـ                         هؿ لديؾ أطفاؿ: 
   ما هػو عػدد األطفاؿ :إذا كانت اإلجابة نعـ  

                           1-3         4-6                     7             فما فوؽ 
 ال أعمؿ  أعمػؿ             العمػػػػػػػؿ: 

 دراسات عميا بكالوريوس          دبموـ ثانوية عامة فنقؿ      العممي:   المؤهؿ
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ػارة ـ
لعبػ

ا
اماً  
 تم

بؽ
تنط

 

بؽ
تنط

نكد 
 مت

غير
بؽ 

تنط
ال 

أبداً  
ؽ 
نطب

ال ت
 

      أ  اد  ف اآلخرمف   دسا م ااشتف ستضتع اسلس ا تاستزف اسزائد.  .19
      اسزائد. أر دب سبل س  خ ق تز ق  .20
      أزف   لق  ال سرار.  .21
      أ ا ب اسسشاركا  ق اسيتر اساسا ما  ل ب سظ ر السق.  .22
      أشار أف زتاق س ضامؽ سف سظ ر السق.  .23
      ائ سؿ  ابمقات اآلخرمف ئتؿ تز ق.  .24
      مقدـ سق أ راد ألر ق اس يمئا إل قاص تز ق.  .25
      أرى أف السق  مر س  الؽ.  .26
      أئب اسسظ ر اسذب أ دت  بم .  .27
      سـ أ ال  ق االل  ادة سف  ظـ اس ةذما  ق  قبمؿ تز ق.  .28
      أ س   ست ك ت أكور طتال .  .29

 : القمؽ(ف ثانيالمحػػػػػور ال
 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
   أشار  اسقبؽ تاس ت ر   دسا مزداد تز ق.  .1
   اسزائد. أخاؼ أف مبلئظ اآلخرتف تز ق  .2
   اسلس ا  ااب ق اسرأة ابقا تس ت رة.  .3
     قي ق اسوقا  اس  س.  .4
   أ ز     دسا ال أاد سا م ال  ق سف اسسبل س.  .5
   أشار  أ  ق ئلالا ادا  ئماؿ تز ق.  .6
   أخاؼ  ابمقات اآلخرمف .  .7
   أابؽ أئما ا  ب  ئما ق اسزتاما  ل ب تز ق اسزائد.  .8
   شاترب اسدائـ  اساتع.أ سزؽ  داخبق  ل ب   .9

   أ س   أف أكتف لامدة سوؿ اآلخرمف .  .10
   أكتف ابقا سدراا أ  ق ال ال طما اف ال قر  ق سكاف تائد.  .11
   أخاؼ سف أشماء ال  ل ئؽ اسختؼ.  .12
   م  ا  ق اسيداع كومرا .  .13
   أشار  اال ق اض تاسضمؽ.  .14
   مدؽ اب ق ت ر اش أطرا ق   دسا  كتف سدب سشكبا.  .15
   أخش  أف أياب  أسراض خطمرة كاسضةط تاسلكرب  ل ب تز ق.  .16
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 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
   ا كق  ل تسا.  .17
   أشار  اسضمؽ   دسا ألسا أيتات  اسما.  .18
   أ ضب أل    األل اب.  .19
   أ ا ئلالا أكور سف اآلخرمف.  .20
   أ ا ق لتء اس ضـ ت دـ االر ماح  ق اس طف.  .21
   أشار  أف ابب سق تض.  .22
   سا دؿ. أشار  أف سزااق  مر  .23
   أشار  خم ا أسؿ.  .24
   ال طما االل ةراؽ  ق اس ـت سمبل   ل تسا.  .25

 : ( الخجؿف ثالثالمحػػػػػػور ال
 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
   مئسر تا ق   د لسا ق  ابمقات اآلخرمف ئتؿ تز ق.  .1
   أشار  اسئرج إذا لأس ق أئد  ف تز ق.  .2
   أ اس ادد. أئس  اسخاؿ   دسا أكتف  مف  .3
   أخاؿ إذا لأس ق أئد  ف اماس سبل لق.  .4
   أشار  اسئرج   د اسذهاب سشراء سبل س ادمدة تأطبب سقاس أك ر.  .5
   أ ضؿ اسيست   دسا مكتف ه اؾ  قاش اسا ق  ف اسرشااا تاسرامـ.  .6
   مسكف أف أ  اتؿ اسطااـ  ق األساكف اسااسا .  .7
   اآلخرمف. أشار  أف لس  ق  قبؿ سف   ا بق سا  .8
   أئس  اسخاؿ   دسا م ظر سق اآلخرتف  شكؿ س اشر.  .9

   اخاؿ   دسا مرا ق أئدهـ تأ ا آكؿ.  .10
   اس س سشدات إلخ اء  رهبلت السق.  .11
   أ ئث  ف س ررات  س ا ق سف ئضتر اسس ال ات االا سا ما   .12
   أشار  اسخاؿ   د ركتب لمارة أارة أل ق ال ب ضمؽ اسسكاف.  .13
   سخاؿ   دسا م ظر زتاق إس  السق.أشار  ا  .14
   أئس  اسخاؿ ألف تز ق أك ر سف تزف زتاق.  .15
   أشار  اسخاؿ   دسا مابؽ زتاق أت أ  ائق  ب  تز ق.  .16
   أخاؿ كومرا    دسا أرى سبل لق تهق سابقا  ب  ئ ؿ اسةلمؿ.  .17
   أخاؿ سف اال  راؼ  تز ق اسئقمقق.  .18
   أخاؿ سف شكؿ  ط ق تأردا ق.  .19
     ؾ   دسا مئدؽ  ق أئدهـ.أر   .20
   ألاد   دسا أكتف  س ردب.  .21
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 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
   أه ـ  سشا ر اآلخرمف  ب  ئلاب   لق.  .22
   أخاؼ أف م  قد ق اآلخرمف.  .23
   أ ارؽ تأر اش   دسا أ ئدث سا اسا س اآلخر.  .24
   أ ضؿ سشاهدة اس ب از  ب  اسابتس سا اآلخرمف.  .25
   أ س   أف أكتف  مر ذسؾ.  .26

 : االكتئػاب(ف ابػػػعلر المحػػػور ا
 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػارة ـ
   أشار  أ  ق ئزم ا تكئم ا.  .1
   أسمؿ كومرا  سب كاء تاال طتاء.  .2
   أشار  اسئزف  ب  األستاؿ اس ق  دد  ا  ب  أدتما اسرشااا تاسئسما.  .3
   أشار  اسضمؽ   د اس  كمر  أ  ق سف ذتات استزف اسزائد.  .4
   أساأ سؤلكؿ.  دسا أكتف ئزم ا   .5
   أشار  اال ز اج أل  ق ال ال طما إ قاص تز ق.  .6
 قدت اسشاتر  االل س اع  األ ساؿ تاألساكف تاألشخاص اس ق كا ت سس اا سف   .7

 ا ؿ.
  

   أشار  اسضمؽ   د استاتؼ  ب  اسسمزاف.  .8
أشار  اسضمؽ   د ذها ق سشراء سبل س ادمدة أل  ق أ رؼ أ  ق سف أاد سا   .9

 ق.م الب ئاس
  

أشار  اسضمؽ   د اا راب س ال ا خايا أل  ق ا رؼ أ  ق سف أاد سا م ال  ق   .10
 سف سبل س اسمبا.

  

   أشار  اال ز اج   دسا أرى سف  ق ل ق أكور رشااا س ق.  .11
أشار  اسئزف   دسا ما قد اس اس أ  ق أك ر ل ا  سف  سرب اسئقمقق  ل ب تز ق   .12

 تضخاسا ئاسق.
  

   ز اج  سارد اس  كمر  ق تز ق.أشار  اسةضب تاال   .13
   أ ضامؽ سف  ابمقات زتاق اسلاخرة ئتؿ تز ق.  .14
   أشار  اال ز اج   دسا أرى زتاق سااب  رشااا إئداهف. تال أارؤ  ب  اس ابمؽ  .15
   أشار  اسسبؿ سف كؿ شئ ئ   سف ئما ق.  .16
   أشار  خم ا أسؿ  ق   لق.  .17
   دائسا  أسـت   لق  ب  األخطاء.  .18
   ر  اال ز اج تاالل وارة دتسا .أشا  .19
   أ از  ف أداء أب  سؿ  ب  اإلطبلؽ.  .20
   أ ا راضما  ف   لق.  .21
   أشار  أف ش م ق أي ئت أك ر.  .22
   أشار أف  يم ق سف اس شؿ أكور سف اساادممف.  .23
   أ ا دائسا اسشكتى سف أئتاسق تسسف ئتسق.  .24
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ىى

 ال  نعـ العبػػػػػػػػػػػػارة ـ
   أشار  أف شكبق ألتأ سف ا ؿ.  .25
   مد أف أيرخ  أ ب  يت قاشار  أ  ق أر   .26
   أشار  اسضمؽ سف سظ رب اسااـ  .27

 : (الكفاءة االجتماعيػػةف لخامسالمحػػػػػػور ا
 ال  نعـ العبػػػػػػػػػارة ـ
   أئا ظ  ب  هدتئق  ا  ا  سبيداـ سا اآلخرمف.  .1
   أ  ذر سآلخرمف كبسا ال د   األسر ذسؾ.  .2
     ئؽ.أ  ر  ف ضمقق   دسا    قد ق يدمقا دتف تا  .3
   أ  ر  سا أشار    دتف  ردد.  .4
   أ  ر  ف تا ا  ظرب أساـ زتاق .  .5
   أادـ اسكومر سف اس  ازالت  قط أل  ق  دم ا.   .6
   ائلد اآلخرمف  ب  أتضا  ـ.  .7
   أ  قـ س  لق سف أب شخص ل ب سق أذى.  .8
   أر ب  ق أف أكتف  امدة  ف اس اس.  .9

    ائب ق.أشار  أ  ق أضئتكا  مف زسبلئق ت   .10
   أ ئاش   ابمقات اآلخرمف ئتؿ  دا  ق  .11
   أشار  أ  ق  مر س كم ا سا سف مئمط  ق.  .12
   ال اك رث كومرا  سكبلـ اآلخرمف ت ابمقا  ـ اسبلذ ا.  .13
   اشار  أ  ق أي ئت أكور ا كاسما تا  سادا   ب  اآلخرمف.  .14
   ا رغ  ض ق  ب  سف ئتسق.  .15
    ما . أسمؿ سبتئدة تاال زتاء اا سا  .16
   أشار  أف اسسرأة اس دم ا سئط ا  قاد أم سا ذه ت.  .17
   أشار  أف اساسما م ضؿ اس ئم ا  ب   كس اس دم ا.  .18
   أاد ل تسا  ق أف أخ ر ائد األشخاص  ر   ق  ق أف  كتف أيدااء.  .19
   أشار  اه ساـ تسشا ر اآلخرمف ئتسق.  .20
   أ ق ؿ اسرأب األخر إذا كاف سق اا .  .21
    ق  ض ق تال طما ض ط . أ ئكـ  .22
   أاد يات ا  ق ض ط أ كارب   د ستاا ا أئداث يا ا.  .23
   أ ئاش  اآلخرمف  ق أب شقء أ اب .  .24
   سف اسياب أف أهـز  ق س ااشا سا اآلخرمف.  .25
   أشار  اس ت ر  ق اسستااؼ االا سا ما.  .26
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 ( 6ممحؽ رقـ ف

 تسهيؿ مهمة الباحث

 


